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Resumo
A construção de ferramentas para a correção automática de textos tem ganhado destaque,
seguindo a evolução e eficiência dos processadores de textos ao qual elas são incorporadas. E,
junto às técnicas tradicionais simbolistas de implementação de tais ferramentas, através do uso
de regras de produção, surgem aplicações com técnicas até então não usuais na. área de
lingüística computacional, como o uso de Redes Neurais Artificiais. O trabalho proposto tem
por objetivo fazer um estudo comparativo do uso das técnicas conexionista e simbolista na
revisão automática de erros gramaticais da língua portuguesa. Usando como estudo de caso as
regras gramaticais da crase, tomamos como exemplo de modelo tradicional de implementação
o revisor gramatical ReGra, e de outro lado, implementamos dois modelos de redes neurais
(um modelo backpropagation e um modelo Elman), para detectar erros com relação ao uso da
crase, tanto em casos de presença incorreta, quanto de ausência. A meta deste estudo não é
apontar qual método é o mais eficiente em termos gerais, mesmo porque acreditamos que isto
não seja possível. Queremos, sim, observar o desempenho de ambos os métodos quanto ao
problema determinado, visando assim uma maior integração entre eles, aproveitando suas
melhores potencialidades.

Abstract
The wide availability of personal computers and word processors have greatly contributed for
the popularization of tools for automatic text correction, While the use of traditional symbolist
techniques of implementation of spelling and grammar checkers are now well established, the

introduction of alternative technology does not stop of growing. The use of neural nehryorks is
a good example

of these alternatives. This work makes a comparative study between symbolist

and connectionist paradigms in the task of automatic detection of a particular kind of error in

Brazilian Portuguese texts: the use
article

'a'.

of

'crase' - contraction of the preposition 'a' and the

The grammar checker ReGra was used as the symbolist tool and two models

neural networks were built @ackpropagation and Elman) through the use

of

of

the Sttutgart

Simulator. The goal of the work is not to determine the better paradigm for this task, but to
analyze the performance

of the involved models in order to integrate them in an architecture

which can capture the best of them.
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A crescente popularização dos computadores, trazida pelas praticidades e comodidades
que eles proporcionam, gera esforços sucessivos em aprimoramentos, tanto em hardware
quanto em software, para que a interação homem-máquina seja cada vez mais descomplicada e
transparente.
Enfocando-se, por exemplo, os processadores de textos, percebemos a grande
evolução que sofreram e ainda sofrem no sentido da incorporação de ferramentas de auxílio à
confecção de documentos. Estas ferramentas tendem cada vez mais a se encarregar de detalhes
como a estruturação do documento e o uso correto da língua, proporcionando ao usuário uma
dedicação maior ao conteúdo do documento a ser produzido.
As ferramentas de auxílio à escrita podem ser divididas em três subclasses de acordo
com o estágio no processo de escrita que elas auxiliam [Aluísio-95]. Quando auxiliam na
geração de textos, são chamadas ferramentas de pré-processamento. Ferramentas que auxiliam
no agrupamento de idéias e na composição de um texto são classificadas como ferramentas de
auxílio à escrita propriamente dito. Na terceira classe aparecem as ferramentas de pósprocessamento de texto. Elas contribuem para a melhoria estrutural do texto, fazendo revisões
finais, como o controle da pontuação, verificações ortográficas (escrita correta das palavras),
erros mecânicos de digitação (controle de abertura e fechamento de parênteses, etc.), erros
gramaticais (uso de crase, concordâncias verbal e nominal, etc.) e ainda geração de dados
estatísticos do texto (número e tamanho de sentenças, parágrafos, etc.).
As ferramentas de pós-processamento de texto que trabalham com textos escritos na
lingua inglesa já possuem recursos mais sofisticados que os tradicionais corretores ortográficos
e mecânicos, tratando de correções quanto a erros gramaticais. A língua portuguesa,
certamente devido ao grau de complexidade dessa tarefa, e também devido ao estágio em que
se encontra sua comunidade científica nessa área, apenas recentemente tem sido alvo de
pesquisas e desenvolvimento de ferramentas para revisão gramatical ([Nunes et al.-96c],
[Folha-94a]). Uma dessas ferramentas é produto de um projeto de pesquisa desenvolvido no
ICMSC-USP, o ReGra, que está no mercado desde julho de 1995 [Nunes et al.-96a].1
O revisor DTS [Reference Software-94] também é uma ferramenta mais completa de
revisão, abordando quatro classes principais de erros: a revisão ortográfica; a revisão de
estrutura, que localiza erros como falta de pontuação, uso desba1anceado de delimitadores, uso
de palavras repetidas, etc.; a revisão gramatical que trata, entre outros, de erros de
1 Projeto desenvolvido através de uni convênio firmado entre o Instituto de Ciências Matemáticas da USP - São
Carlos e a empresa ITAUTEC/PHILCO.
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concordância nominal e verbal e uso indevido de crase; e a revisão de estilo, que verifica uso

correto de pronome e da partícula 'se' e ta¡nbém de períodos muito longos.
ReGra constitui-se de três módulos. No módulo Estatístico são geradas informações
estatísticas do texto e é calculado o índice de legibilidade, isto é, um indicador de dificuldade
de entendimento do texto. O Módulo Mecânico localiza erros mecânicos cometidos durante a

digitação do texto, enos que não são detectados pelo corretor ortográfico, como verificação

no balanceamento de delimitadores como parênteses, etc. O terceiro módulo, e o
importante,

é o Módulo Linguístico, guo trata erros gramaticais como o uso da

mais

crase,

concordâncias nominal e verbal, colocação pronominal, uso de verbos 'fazeÍ' e 'haver', uso de

'há' e 'a', etc. Os tertos que servem como

base na correção estão contidos em um banco de

textos (corpus), e são divididos em duas classes: os revisados e corrigidos, retirados de
trabalhos científicos, jornais, revistas; e os textos sem revisão ou correção, onde estão os erros
mais comuns cometidos por usuários da língua.

A implementação do revisor ReGra está fundamentada no paradigma simbolista,
usando regras que efefuam uma anáLlise local, ou seja, apenas nos itens lexicais relevantes para
a análise, no caso da revisão ortográfica e mecânica. Na revisão gramatical, usa a filosofia das
redes de transição ATNs (Augmented Transition Networks) [Woods-70] em dois casos: no
caso das regras pontuais, que se utilizam apenas das informações lexicais relativas ao token,
está

voltadapara a identificação dos erros mais comuns cometidos por usuários da língua. Nos

casos de concordância nominal e verbal, usa também o recurso das Definite-Clause-Grammars

(DCGs) [Pereira & Warren-8O], construindo tabelas de ordem de preferênciapara o uso das
regras gramaticais, pois na ausência de informações semânticas sobre

o

contexto, foram

estabelecidos critérios de desambiguação através da freqüência de ocorrência fNunes et al.96c1.

O paradigma simbolista apresenta vantagens quanto à representação de sentenças com
complexidade arbitrária, pois se utiliza das técnicas de parsing, que mapeiam textos de entrada

em representações internas, classificando sur¡s constituintes fMiikkulainen-90]. Entretanto, as

regras devem ser explicitamente programadas, tendo em mente exemplos específicos. Aí
surgem problemas quanto à confecção das regras gramaticais do português. Devido ao fato de

a gramâticapossuir muitas exceções, há uma necessidade de se construir um número grande de
regras para se cobrirem todos os casos, o que torna o sistema cadavez mais complexo. ReGra,

por exemplo, usa um cínjunto com cerca de 600 regras gramaticais.
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Numa outra linha de pesquisa, sob uma visão conexionista, estão surgindo muitas
aplicações nesse campo. As Redes Neurais Artificiais têm se destacado com grande eficiência

na resolução de problemas de Lingriística, em casos como reconhecimento de sentenças
[Servan-Schreiber

et al.-89], problemas de ambigriidade ([Mayberry

&

Mikkulainen-94j,

fMendes & Eizirik-89]), classificação de sentenças pawrence et al.-961, etiquetagem sintática
(atribuição de classe sintática às palawas individuais) [Marques & Lopes-96].

Por serem modelos matemáticos, com processo de aprendizado através da atualização
de pesos com a apresentação sucessiva de exemplos de treinamento, as redes neurais

são

capazes de generalizar para reconhecer novos exemplos, adaptando-os a novas classes com
sucesso. Qualquer regularidade estatística nos exemplos de treinamento é automaticamente

utilizada na construção das inferências. Assim, os modelos conexionistas provêm mecanismos
mais gerais para inferência, desde que se manipule corretamente as redes para cada exemplo
apresentado,

E

é justamente neste contexto que se insere nosso trabalho.

O objetivo é fazer um

estudo comparativo do uso das técnicas conexionista e simbolista, na revisão automática de
erros gramaticais da língua portuguesa. Para isso, projetamos uma Rede Neural Parcialmente

Recursiva Blman-9l] e um modelo de Rede Bacþropagation, que detectarn erros com
relação ao uso da crase, tanto em casos de presença incorreta, quanto de ausência. Não há aqui
o propósito de atacæ a eficiência dos métodos simbolistas tradicionais, mas, sim, o de observar

o desempenho de ambos os métodos quanto ao problema determinado, visando assim uma
maior integração entre eles, aproveitando suas melhores potencialidades.
Para a implementação, utilizamos dos recursos do simulador de redes neurais SNNS

(Stuttgart Neural Network Software) [Reference Software-95].

A

opção pelo uso de um

software deste tipo surgiu pelo fato de não necessitarmos de mudanças quanto à construção
dos modelos das redes, ou seja, as redes neurais seriam implementadas exatamente como são
propostas nos modelos originais, sendo exatamente o que dispomos no simulador.

Quanto

à organzação do trabalho, no capítulo 2 comentamos

algumas ferramentas de

audlio à escrita e tarnbém mais a fundo a ferramenta desenvolvida no ICMSC-USP, ReGra,
com as classes de erros por ela apontados e

o

seu funcionamento. Expomos também o

problema da crase, que serviu como um estudo de caso para nosso trabalho.

O capítulo 3 tem por objetivo situar as Redes Neurais Artificiais, inseridas dentro da
linha conexionista, atrívés de noções básicas de seu funcionamento. Alguns modelos são
apresentados, com suas respectivas características. Ainda comentamos algumas aplicações em

5
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Linguagem Natural, em especial algumas que serviram de base e motivação para nosso
trabalho.

No capítulo 4

descrevemos

a

metodologia de implementação, com as fases de

construção, treinamento e teste das Redes Neurais propostas para apontar effos gramaticais
quanto ao uso da crase, Resultados obtidos são apresentados e discutidos.

No capítulo 5 é feito um estudo comparativo dos resultados obtidos nos dois métodos
de implementação (na linha simbolista, o ReGra, e na linha conexionista, as redes neurais
propostas, todos tratando do problema específico da crase). Este estudo visa apontar
vantagens e desvantagens de ambos, com

o propósito de motivar futuras

implementações

híbridas, já mais otimizadas e eficientes.

Nos capítulos 6 e 7 apresentamos respectivamente as conclusões finais e as referências
e bibliografias citadas no trabalho, As conclusões versam sobre o trabalho em geral, bem como

sobre as limitações da implementação e sugestões para trabalhos futuros abrangendo todo o
processo de revisão gramatical com o uso de Redes Neurais.

CAPÍTULO2
FERRAMENTAs DE AUxÍLro À nscRITA
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Há basicamente três classes de ferramentas de auxílio à escrita, que são classificadas de

acordo com

o

processamento

estágio que auxiliam durante

o

processo de escrita: ferramentas de pré-

de texto, ferramentas de ambiente de escrita e ferramentas de

pós-

process¡ùmento de texto [Aluísio-95].

As ferramentas de pré-processamento de texto fornecem ajuda para a fase de geração
de idéias e compreendem, entre outros, editores gráficos de redes de notas. Encontramos
também ferramentas que auxiliam no processo de escrita propriamente dito, dando suporte a

uma grande parte deste, desde a geração e agrupamento de idéias até a composição de um

texto contínuo.

A

classe mais importante e que será foco de nosso trabalho é a das ferramentas de pós-

processamento de textos. Estas são destinadas a melhorar a qualidade do texto e compreendem

ferramentas para verificação de estilo, corretores ortográ.ficos

e gramaticais,

ferramentas

estatísticas e corretores de erros mecânicos.

Incorporadas

e

comercializadas juntamente

com

processadores

de textos,

as

ferramentas de pós-processamento são mais comumente destinadas à língua inglesa, sendo
ainda pouco produzidas para o português do Brasil.

Em sistemas de processamento de texto rudimentares, a automação tem sido limitada a
tarefas fisicas e organnacionais, tais como layout, manutenção de arquivos, seleção de fontes e

estilos, tarefas básicas de edição, etc., adicionalmente com possível correção de ortografia.
Sistemas mais sofisticados como

o

Author Environment fKempen et al.-87] incluem

processamento de Linguagem Nafural, e até mesmo geração de texto. Outros sistemas, como o

Writer's Workbench [Cerry & MacDonald-83], oferecem recursos estatísticos þor exemplo,
conta o número de sentenças simples, complexas, etc.) em conjunção comvmparser simples.

Todos esses sistemas automatizam explicitamente alguns processos de tarefa de escrita. Os
estilos de ajuda variam dos mais simples corretores ortogriâficos até às tentativas mais
elaboradas, como a de dar ao escritor um número de características estilísticas de sua escrita.

Os tipos de recursos mais comuns nos revisores construídos afualmente são

os

e os estatísticos. Eles aparecem isolados

ou

ortográficos, os gramaticais, os estilísticos
agrupados em pacotes mais completos.

o próprio nome diz (ortografra
orto, do grego orthós, 'correto', e grafia, do grego graphein,'escrever') com o correto
Os corretores ortográficos se preocupam, como

emprego das letras, desãnnos que simboli zam os fonemcß, sons distintivos elementares de uma

Capítulo 2: Fetamentas de Atuílio à Escrito

8

língua. É a ortografia que permite a coexistência de uma língua escrita paralelamente à língua
falada.

Devido à facilidade de uma correção ortográfica, principalmente com o computado4 ját
que na maioria dos casos se trata de uma consulta a léxicos, essas ferramentas são as mais
comumente encontradas nos processadores de texto. O que pode distinguí-los é a completude

do léxico e a eficiência de algoritmos de compactação e busca em grande massa de dados.

Atualmente podemos dizer que quase todos os processadores de textos existentes
incorporam recursos de correção de ortografia, disponíveis para diversas línguas, inclusive
para o português do Brasil.
Já os corretores de erros mecânicos são responsáveis pela busca de erros que podem
ser facilmente localizados e que são independentes das estruturas sintáticas de uma frase, Erros
estes cometidos durante a digitação do texto, e não detectados pelo corretor ortográfico.

Alguns exemplos de erros mecânicos são: palawas e símbolos de pontuação repetidos;
uso de capitalização inadequada nautilização de palawas que abrem sentenças ou parágrafos;
ausência de delimitador de

fim de sentença ('.'); símbolos delimitadores não balanceados

'O' , colchetes 'f l', chqves'{ }' e aspas o" "'); símbolos de pontuação isolados no
Írlrto (o ponto ('.'), o ponto-e-vírgula (';'), os dois-pontos (':'), o ponto de intenogação ('?'),
Qtarênteses

a vírgula

(','),

o ponto-de-exclamação

('l')

e as reticências ('...') que não devem aparecer

isolados da palawa anterior, ou juntos ao próximo elemento da sentença), e ainda erros na
utilização de aspas em conjunto com outros símbolos na sentença (não utilização de espaço em

branco antes do símbolo de abre aspas, colocação de vírgula, ponto

e ponto e vírgula

colocados antes do fecha aspas, e exclamação e interrogação colocados fora do fecha aspas),
Esse

tipo de corretor é bastante útil considerando que cometemos muitos effos por descuido

na digitação.

Enquanto a correção ortográûca pode ser considerada um problema resolvido, a
correção gramatical

é

ainda um problema em aberto. Isto se deve principalmente

dificuldades inerentes ao processamento de linguagem natural, como

a

às

realização de uma

analise sintática automática eficiente, e ao tratamento do conteúdo semântico-pragmático do

texto [Nunes et al.-96a]. Ainda apesar dessas limitações, encontramos vários corretores
gramaticais para a língua inglesa, e também começarn aparecer os corretores para a língua
portuguesa. Problemas mais comumente tratados por corretores gramaticais incluem:

l)

erros de concordânciíverbal (CV) e nominal (CN)

Os

carros 'disparou' quando o sinal abriu (CV incorreta)
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Os

carros 'dispararam' quando o sinol abriu. (CY correta)

A
A
A

minha casa tem porttÍo

e

janela 'antigas '. (CN incorreta)

minha casa tem portão

e

janela 'antiga'. (CN correta)

minha casa tem portão e janela 'antigos'. (CN coneta)

2) enos de emprego de crase
O membro da diretoria se referiu 'à' pessoasfamosas. (inconeto)
O membro dø diretoria se referiu 'a' pessoasfamosas. (correto)

3) erros de colocação pronominal
O comportamento do juiz não 'pareceu-me' correto no jogo. (incorreto)
O comportamento do juiz nêio 'me pareceu' eorreto no jogo. (correto)

Aparecendo em menor quantidade em relação às demais, encontramos também as
ferramentas que apresentam dados estatísticos do texto, tais como contagem de quantidade e
tamanho de parágrafos, de sentenças, índice quanto à legibilidade/complexidade do texto, entre

outros. No Brasil, o processador de textos Redator/ITAUTEC é pioneiro na incorporação da
ferramenta ReGra fNunes

et al.-96c], que entre outros

recursos, também incorpora os

estatísticos.

2.1. Revisäo Bibliogråifica
Os trabalhos de correções automáticas de palavras em textos começaram por volta dos
anos 60 com técnicas para correção automática de ortografia e reconhecimento automáfico de

texto,

e têm continuado até os tempos atuais

[Kukich-92].

Dentre alguns exemplos de ferramentas, podemos cita¡ o programa UNIX SPELL

[Mcllroy-821, que é um exemplo de um programa eficiente para detecção de erros de
ortograûa. Toma um documento inteiro como entrada, procura pelas palawas em um
dicionário de 25.000 palawas inscritas principalmente no domínio de escrita técnica e retorna

lista de palawas não encontradas. Uma de suas limitações é que não apresenta sugestões de
correção para as palawas.

Grope [Taylor-8l], outra ferramenta

tiNIX,

age como um corretor ortográfico com

decisão interativa, aceitando uma cadeia de caracteres como entrada e proporcionando ao
usuá¡io uma lista ordenada das cadeias de caracteres mais simila¡es encontradas no dicionário,

permitindo ao usuário eícoher entre elas.
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O Writer's Workbench (WW) Unix [Cherry & MacDonald-83]

representa um dos

primeiros esforços em trabalhar com problemas de contexto, que consiste em detectar e

conigir erros de palawas no texto. O \ryW consiste de um conjunto de ferramentas

que

incluem, entre outras o spell corretor ortográfico, o grep que faz casamento de padrão para
reconhecer cerca de 800 palawas comumente escritas erroneamente, uma ferramenta que
descreve

o uso próprio de cerca de 300 palawas e frases, uma ferramenta para detectar

instâncias comuns de estilo de escrita pobrg e o programa style, que computa um número de
estatísticas sobre um documento incluindo um índice de legibilidade, tamanho de sentenças,

percentagem de palawas em cada categoria sintática, etc. Style faz uso de um programa
ctømado parts que supõe as categorias sintaticas das palawas em um documento. Seus autores
afirmam que ele alcança 95Yo de precisão, apesar do fato de ele usar r¡m pequeno dicioná¡io de

função de palawas, verbos irregulares e suûxos para classificar algumas palavras, procurando
por relações entre essas palawas para a classificação do restante.

Outro sistema, o Grammatik-5 fReference Software-92] também possui recursos de
revisão gramatical para o inglês. O revisor ortográfico conta com mais de 100.000 palawas. As
regras gramaticais e de estilo estão reunidas em classes de erros (58 classes). Estes grupos de

regras são usados na detecção de problemas comuns de escrita, tais como clichês
concordância verbal. O usuário pode definir níveis de formalidade para

e

o estilo de escrita

(formal, standard e informal), que irão ditar as regras e estilos gramaticais que o Grammatik
usará para revisar o documento. Grammatik tem 96 diferentes atributos graÍiaticais associados

com palawas no seu dicionário gramatical. Esta base de dados extensiva habilita-o a analisar
palawas, frases, cláusulas, sentenças e parágrafos.

Dentre os corretores mais completos, talvez o primeiro sistema a tentar trazer um

parser robusto de linguagem natural para resistir a problemas de detecção e correção
ortográfica e erros gramaticais foi o IBM EPISTLE fHeidorn et al.-82], mais tarde conhecido
como CRITIQUE [Richardson-88]. Foi originalmente projetado para detectar cinco classes de
erros gramaticais:

l.

Discordância zujeito-verbo (ex: Mr.Jones, aswell as his assistqnts, are entitled...);

2. Uso errado

de pronome (ex:

If lwere him);

3. Discordância nome-modificador (ex:

4. Formas verbais não padrões (ex

These

report must be checlced...);

The completed manuscriptwas wrote by,..);

5. Estruturas não parat'elas (ex: We will aceept the funds, send receipts to the payers, ond
creditíng their accounts...).
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É importante notar que o EPISTLE tem a vantagem de ser capaz de detectar

até

mesmo problemas que ligam longos termos de dependência sintática.
Os testes foram feitos sobre um corpus de

4ll

cartas comerciais consistindo de 2.254

frases, cuja média de tamanho foi cerca de 19 palawas. EPISTLE fez uso de um dicionário on-

line de 100.000 palawas. Em 1982, a estrutura contava com 300 regras gramaticais.

O processo começa num controle de erros ortográficos. Logo após vem a fase
parsing, onde ocorre a detecção e a correção dos erros gramaticais. A fase final

de

process¿rmento diagnostica problemas estilísticos tais como sentenças que são muito longas.

A

de

ferramenta não trata erros semânticos nem pragmáticos. O sistema não cobre todos os erros
gramaticais em inglês, mas endereça aqueles que são mais freqüentemente mencionados na
literatura e mais freqüentemente encontrados. Na revisão de 1985, o sistema passou a cobrir
100 erros gramaticais e de estilo e foi testado em quatro gêneros: correspondência de negócios

(1), textos de estudantes (2), ESL (3) inglês como segunda língoa, e escrita profissional (4).

A

saída do CRITIQUE em dez exemplos randomicamente selecionados para cada caso

foi analisada e seus 'conselhos' classificados em três categorias: correto, útil e errado. A
categoria útil designou casos em que o CRITIQUE detectou corretamente um problema, mas
não corrigiu exatamente no seu diagnóstico. Os resultados são apresentados na

Tabela2.l.

Obs: a explicação do fato de o sistema obter resultados não satisfatórios nos textos da
classe

4 talvez esteja no fato de serem textos com linguagem técnica altamente especializada.
Tabela 2.1: Resultados dos testes com o CRITIQUE

gêneros

tamanho

conselho

médio de

correto

correto
conselho

útil

sentenças

(l)

18 palawas

73Yo

82%

(2)

16 palavras

72%

86%

(3)

2l

palawas

54o/o

87%

(4)

22 palavras

39%

4t%

No Brasil ainda são poucas

*

as ferramentas construídas para

lida¡ com textos em língua

portuguesa. Encontramos o Lexikon [Folha-94b], programa que funciona com a versão 1.3 do

Aurélio Eletrônico para Wndows, podendo ser acionado a partir do processador de textos.
Trabalha com um universo de 3500 nomes e

I

milhões de palawas, permitindo reconhecer

I2
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verbos, adjetivos e substantivos flexionados. Como na maioria dos corretores ortográficos que

vêm em alguma versão de processadores de textos, o programa permite incluir vocábulos que
não é capaz de

reconhe

um nome próprio, por exemplo,

verifi cação ortográfica seguinte,

-

passando a aceitálo na

Dentre as ferramentas que possuem revisão gramatical, encontramos o Revisor DTS,
incorporado ao processador de textos Carta Certa Windows 7.0 [Folha-94a1.

O

revisor

engloba quatro classes de erros: estrutura, ortografia, grarnártica e estilo. A revisão ortográfica
conta com um corpus de aproximadamente dois milhões de palavras.
O revisor de estrufuralocalizaerros como:

o Falta de pontuação no final do período (com exceção do título).
o Períodos começando com letras minúsculas.
o Espaço desnecessário entre palawa e pontuação.
o Falta de espaço após a pontuação (se houver mais texto na linha).

r

Números descasados de parênteses, aspas, colchetes, chaves dentro de um período.

o

Palawas repetidas.

O revisor gramatical trata, entre outros, erros quanto

o
o

¡

à:

Concordância nominal (gênero e número).
Concordância verbal (número e pessoa).
Regência usada indevidamente.

o Uso indevido de crase.
o Problemas de pontuação.
o Acentuação automática (verifica ausência e uso indevido,
dicion¿ârio como mais

trabalhando

a partir de um

de 4500 verbetes radicais e suas 200 mil flexões com sufixos

e

prefixos).

o
o

Aponta palawas homógrafas imperfeitas.
Correção automática inteligente (após 3 ocorrências do mesmo erro, pede ao usuário se
deseja inserir palawa correta no dicionário inteligente).

Na classe Estilo, localiza erros como:

o

O uso de pronome iniciando sentença.

r

Pronome e partícula 'se' atraídos por palawa (advérbio, conjunção, pronome reto).

Períodos longos (muitaíorações na mesma sentença, muitos núcleos nominais e verbais).
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O revisor DTS utiliza uma gramática com a descrição das construções mais usuais das
sentenças da língua portuguesa. Quando encontra uma sentença que não corresponde a
nenhuma das regras da gramática, o revisor aponta a sentença para que se possa verificar sua
correção. São muitas as causas de não reconhecimento de sentenças: fórmulas matemáticas ou
listas que não têm estrutura gramatical, sentenças muito extensas, uso de pontuação em pontos
das sentenças que confundem o revisor, entre outras.

2.2. O Revisor ReGra
Ainda no Brasil, encontramos a ferramenta ReGra, desenvolvida pelo Instituto de
Ciências Matemáticas da USP, campus de São Carlos, num convênio firmado em 1993 com a
empresa ITAUTEC/PHLLCO, com o propósito de ser uma ferramenta mais completa de
revisão gramatical [Nunes et al.-96c].
A ferramenta atinge hoje patamares de qualidade razoavelmente maiores em relação a
outros produtos similares disponíveis no mercado de ferramentas de auxílio gramatical para o
português do Brasil.
Como podemos ver na Figura 2.1, o revisor é constituido por três módulos
independentes, cada qual responsável por determinados tipos de erros, sendo eles o Módulo
Mecânico (MM), o Módulo Estatístico (ME) e o Módulo Lingüístico (ML), proporcionando
ao usuário autonomia na seleção dos tipos de erros que deseja corrigir.

Usuário

Editor de Texto

Módulo
Lingüístico

Módulo
Mecânico

Módulo
Estatístico

Texto

Figura 2.1.: Arquitetura do ReGra
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Os três módulos interagem diretamente com um quarto, que é interno ao sistemq o

ANALEX. Este realiza a análise léxica do texto, ou seja, identifica os tolæns, ou itens léxicos,
presentes no texto,

e os

seus tipos (palawa, símbolo de pontuação, símbolo delimitador,

abreviatura, numeral, etc.) e com a ajuda de um léxico com cerca de 1.200.000 palavras

fNunes et al.-96b], obtém informações sobre uma palawa, como a sua categoria sintática
(artigo, substantivo, verbo, pronome, etc.), gênero, número
acessadas para facilitar

e

transitividade. Listas são ta¡nbém

o trabalho de classificação e diminuir a ambigtiidade léúca entre

as

palawas. O código do ANALEX foi construído com base em um autômato finito que descreve
a sua operação. Cada parágrafo é analisado separadamente, sendo que a estrutura que contém
cadaparáryrafo é analisada de forma seqtiencial.

A implementação

das regras locais do revisor gramatical ReGra é baseada na filosofia

- ATNs - Augmented Transition Networks [Woods-70],
que oferecem r¡m modelo adequado para, a analise de linguagem natural, pois podem ser
das Redes de Transição Aumentadas

adaptadas de acordo com as nuances do texto. Assim que os tokens estejam identificados, é
realizada a análise sintática automática do parág¡afo. Para cada token, tem-se então

identificação de tipo, bem como suas classificações lexical e gramatical.

A

a

sua

seguir, as regras

para detecção de erros ortográficos, mecânicos e gramaticais disponíveis na base de ATNs são
ativadas.

2.2.1. O Médulo Estatístico (ME)
O Módulo Estatístico gera valores numéricos sobre o texto sendo analisado, tais como:

total de parágrafos, sentenças, palavras, caracteres, letras e sflabas; número médio de sentenças
por parágrafo, número médio de palawas por sentença, e número médio de letras e sílabas por

palawa. O ME também calcula um índice de legibilidade para

o texto,

fornecendo uma

indicação superfrcial do grau de dificuldade de leitura do texto pelo público alvo. O índice é

uma adaptação do trabalho proposto para a língua inglesa por Flesch [Flesch-48]. Essa
adaptação resultou na identificação de quatro faixas de diñculdade de leitura, conforme tabela

2.2.

Textos classificados como muito fáceis seriam adequados para leitores com nível de
escolaridade até a quarta série primaria; textos fáceis seriam adequados para leitores com
escolaridade até a

oituy

série, textos difíceis para leitores de nível colegial e/ou universitário,

e textos muito difíceis seriam textos acadêmicos em áreas específicas. Testes com textos
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tradicionalmente dirigidos a públicos nessas quatro faixas mostraram resultados bastante
satisfatórios do índice formulado fNunes et a1.96a1.

Tabela 2.2.: indice de Flesch adaptado para alíngua portuguesa

Grau de dificuldade

Pontuação do texto
75 a 100

muito fácil

50 a75

flâcil

25 a50

dificil

0 a25

muito dificil

O ME trabalha em três níveis: o programa principal recebe a estrutura de um paráryrafo

e dispara o cálculo do índice de legibilidade. Este cálculo requer a ativação dos métodos
associados à sentença (que calcula as estatísticas referentes a uma sentença) e à palawa (que
calcula as estatísticas referentes a uma palawa). Estas contagens são retornadas ao programa

principal, que calcula o índice e exibe os resultados.

2.2.2. O Módulo Mecânico

(MM)

O módulo de tratamento de erros mecânicos é responsável pela busca por erros

que

podem ser facilmente localizados, e que são independentes das estruturas sintáticas de uma
frase. O módulo trata de:

o

Identificação de palawas e símbolos de pontuação repetidos.

r
¡

Verificação do uso de letras maiúsculas na abertura de sentenças ou parágrafos.
Uso de delimitação de fim de sentença

o

Verificação do balanceamento de delimitadores (parênteses, colchetes, chaves, aspas, etc.).

r

Identificação de símbolos de pontuação isolados no texto como vírgula, ponto, dois pontos,

('.').

ponto e vírgula, exclamação e interrogação que não devem aparecer isolados da palawa
anterior, ou juntos ao próximo elemento da sentença.

o

A utilização de aspas respeitando casos como a não utilização de espaço em branco

antes

de um símbolo de abre aspas, vírgulas e ponto e vírgula colocada preferencialmente após

um fecha aspas, e símbolos de exclamação e interrogação preferencialmente colocados no
interior de um fecha æpas.
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Quanto ao seu funcionamento, o MM é ativado sobre o escopo da estrutura de um
parágrafo montada internamente pelo A¡{ALEX. A estrutura é analisada de forma seqüencial,

e para cada tipo de token existente nesta estrutura é disparada a regra (ou regras)

de

tratamento mecânico associadas.

2.2.3. O Módulo Linguistico

O Módulo Lingüístico

(ML)

apresenta-se implementado com base em duas estratégias

distintas: a primeira, classificada como "error-driven", atTta sobre contextos lingtiísticos muito
específicos,

€â

segunda, mais abrangente, que opera apoiada em uma an¿âlise sintática

automática dos períodos do texto.

A estratégia de "error-driven"

consiste em localiza¡ os erros mais comuns cometidos

por usuários da língua e, a partir daí, construir as regras para se atacu os problemas. Isto trás
grandes vantagens em termos computacionais e eficiência na detecção de erros restritos a

contextos específicos, como o emprego incorreto da crase, erros de colocação pronominal, uso
incorreto de 'há' (verbo 'haver') e 'a' (preposição), etc.
Apesar dos bons resultados, o escopo de atuação da estratégia errordriven é muito

limitado, não conseguindo resolver, com zuas heurísticas, problemas envolvendo itens lexicais
não contíguos e estruturas recursivas. Devido a essas limitações, lançou-se mão da segunda
estratégia, que realiza uma revisão no sentido mais completo, com a construção de um pcnser
que recupera, entre outras coisas, as relações de concordância e regência verificáveis para as
sentenças da língua.

Mas, ainda aqui surgiram limitações quanto à identificação correta dos itens lexicais na
sentença, devido à impossibilidade de termos informações semânticas relativas ao contexto.

Optou-se, então, por hierarquizu

-

a partir da freqtiência de uso

-

o conjunto

de

possibilidades sintáticas para o uso padrão da língua portuguesq e contrapor, às inexistentes

informações sintáticas

e

semânticas,

üffi critério estatístico

capaz

de

estabelecer,

probabilisticamente, as relações de dependência que se observam dentro da sentença. Assim,
estabeleceu-se uma ordem preferencial para

a

execução das regras de produção, com a

construção de uma tabela ordenada dessas regras seguindo os conceitos de uma DefiniteClause-Grammar (DCG) fPereira & Warren-80].
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O parsing é realizado a partir do momento em que as orações são identificadas.

A

seqúência dos casamentos possívei s (matchings) está representada implicitamente nas regras
de produção, que estabelecem uma hierarquia a ser obedecida durante o processo de matching.

Quanto à operação das regras, no caso da revisão ortográfica e mecânica, as regras
implementadas efetuam uma análise local ao item, ou seja, apenas as informações lexicais ou a

classificação do token em questão são relevantes para a análise. Para a revisão gtamatical,
existem duas classes de regras: as regras pontuais, que efetuam uma aniálise local utilizando
apenas informações lexicais sobre

o token; e as regras que utilizam as informações geradas

pelo processo de analise sintática. No caso das regras pontuais, a implementação é voltada
especificamente para a identificação dos erros antecipados pelo sistema, de forma que as ATNs

desse

tipo são associadas a

construções não gramaticais. Para

o núcleo de regras de

concordância verbal e nominal a tabela de regras, construída de acordo com conceitos das
DCGs, é usada.

2.2.4. O Corpus
Devido ao fato de os testes serem efetuados com base em textos reais, há uma
necessidade de se contar com um banco de textos significativo (corpus). Para isso foram

coletados diversos tipos de textos, tais como científicos, de jornais, de liwos, redações de
universitários e vestibulandos, entre outros. Pode-se identificar dois grupos de textos que são
relevantes para

revisados

o

desenvolvimento do sistema:

(l)

textos escritos por autores experientes,

e conigidos, que são utilizados na busca de padrões lingriísticos para estudos

gramaticais e da língua em uso, bem como na detecção de falsos erros associados às regras; (2)

textos escritos por diferentes classes de indivíduos, sem revisão ou correção, que são utilizados
para detectar effos a serem conigidos. Em outras palavras, os textos do grupo

(l)

servem

como referência do uso correto da língua escrita, enquanto que os textos do grupo (2)
fornecem uma amostra dos erros mais comuns cometidos pelos usuários da língua e de como
estes erros são tratados através das regras implementadas.

Usando parte do corpus não conigido,

foi

realizado um levantamento dos tipos de

erros mais freqüentes, que resultou nos seguintes itens de maior incidência: ortografia,
acentuação, pontuação, crase, influência da oralidade e uso inadequado de palawas. Em
editores de textos, os dois primeiros tipos de erros são, geralmente, tratados por corretores

ortográficos, de formu'qu", pr¡ra

o

desenvolvimento do ReGra, a ênfase

foi colocada no

trataûrento dos demais tipos de erros. Esses resultados, aliás, justificam a convivência das duas
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estratégias de detecção de erros: enquanto alguns tipos de erros podem ser detectados a partir

de contextos lingriísticos bastante específicos (regras pontuais), erros de concordância
pontuação,

por exemplo, podem requerer um tratamento da

e

sentença completa. Deve-se

ressaltar que testes exaustivos foram realizados para minimizar a presença de falsos erros. Por

"falso erro" subentende-se uma intervenção do sistema que induzirá o usuário a um erro
gramatical, através da modificação de uma estrutura lingüística originalmente correta. Esta

última situação reflete uma preocupação em não classificar como erro formas opcionais
correntemente aceitas no uso da língua como, por exemplo, o uso da crase antes de pronomes
possessivos, que é facultativa.

O corpus

tanrbém

é útil para verificar o

emprego corrente de algumas formas

gramaticais. As gramáticas normativas normalmente utilizam como exemplo textos antigos, e
muitas vezes as descrições nelas apresentadas não mais refletem a realidade lingi,iística atual.

Hii, portanto, uma enorme dificuldade em se estabelecer de forma definitiva a norma a

ser

seguida na formulação das regÍas de coneção, e nesse contexto o banco de textos mostra uma

visão da língua que não está disponível nas gramriticas. O banco de textos conta atualmente
com aproximadamente 30 milhões de palawas.

2.2.5. Tipos de Erros tratados no ReGra
A seguir, descreveremos alguns

casos tratados pelo revisor ReGra:

No caso de colocação pronominal, os pronomes átonos: me,lhe (s), te e vos não devem
iniciar sentença e também não devem ser precedidos pelos seguintes delimitadores de sentença:
aq) alr 6.
irtw.,

)

Deu-me um presente. (coneto)

Me deu um presente. (incorreto)
Se detectada no texto uma ocorrência de ênclise (pronomes oblíquos átonos depois dos

verbos), são verificados os seguintes casos:

o Se a palawa que segue o pronome oblíquo átono for um verbo no particípio, gerundio ou
infinitivo (caso de locução verbal), a construção é aceita como correta:
O João me deve enviar o dinheiro hoje. (ncorreto)
O João deve me enviar o dinheiro hoje.

(conAo)

Maria estd mandando te um abraço. (inconeto)
Maria esta te mandøndo um abraço. (coneto)
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Se existe uma palawa que atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo (palavras

negativas, pronomes indefinidos, pronomes relativos, pronomes demonstrativos, conjunções
subordinativas ou advérbios), recomenda-se

o uso de próclise (uso do pronome antes do

verbo):

Não entregarei te à políclø. (incorreto)
Não te entregarei à polícia. (correto)

o Se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do modo indicativo,
recomenda-se o uso de mesóclise (uso do pronome no meio do verbo):

Eu darei te todo o auxílio

que

puder. (incorreto)

Eu dar-te-ei todo o auxílio que puder. (correto)
ReGra também corrige erros onde os verbos 'fazer' e 'haver' aparecem relacionados a
ma¡cadores de tempo e, assim sendo, são impessoais, não devendo ser conjugados:
Fazem três meses que não a vejo. (incorreto)

Faz três meses que não a vejo. (coneto)
Houveram aulas ontem. (inconeto)
Houve aulas ontem. (correto)
ReGra verifica se os verbos podem ser conjugados analisando o contexto em que foram
usados, seguindo algumas regras, Se não obedecer nenhuma regra, supõe-se que os verbos não
estão conjugados corretamente e recomenda-se o uso dos mesmos no singular.

As regras também detectam o uso incorreto de 'há' (verbo haver), indicando noção de
tempo, em oposição a' a' (preposição).
Exemplos corretos:

Há muito tempo moro nesta casa.
Vou visitá-la daqui a dois dias.

A dias das eleições, remtnciou.
Comprei um boné ha pouco.
As regras referenciam 'mal' e 'mau' quando arnbos podem ser substantivos femininos:
Não deseje mau ao próximo. (inconeto)
Não deseje møl ao próximo. (correto)
Todos preferem o bom ao

mal. (inconeto)

Todos preferem o bom ao

mau. (correto)

Ou em casos oÁde *alpode ser advérbio e mau adjetivo:
Os negócios vão møu. (inconeto)
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Os negócios vão mø|. (correto)

Ele é um mal pai. (incorreto)
Ele é um mau pai, (correto)

A ferramentatrataerros onde o 'se' tem função de partícula apassivadora, pois se liga a
verbos transitivos diretos para apassivá-los.

Exemplos corretos:
C obravam - s e j ur o s extor sivo s .

Fala-se de coisas novas.
Conserta-se sapato.
Consertam-se søpatos.

E também casos onde o se aparece como zujeito de verbos infinitivo.
Exemplos corretos:
Cogitou-se que

o

problema estava resolvido.

Pode-se dizer que os alunos aproveitaram bem o curso.

Quanto aos casos de concordância nominal e concordância verbal, estas são questões
gramaticais bastante relevantes no Português. Em gerd,, um usuário de nível médio da língua
conhece bem a regra de que substantivo e adjetivo devem concordar em gênero e número.

Ainda assim, erros de concordância são comuns devido a duas nzöes principais: (i) as palavras
que devem concordar entre si estão distantes na frase, o que eventualmente induz o escritor a

um erro, ou (ü) o usuário não revisa o seu texto, e erros que seriam eliminados em uma revisão
pennanecem despercebidos. Exemplos:
Casas amarela. (Concordância Nominal (CN) inconeta)
Casas amarelas. (CN correta)

Eu estudei

o

primeiro e o segundo /lvro, (CN incorreta)

Eu estudei

o

primeiro e o segundo liwos. (CN coneta)

Eu e ele foi ao cinema. (Concordância Verbal (CV) inconeta)

Eu e ele fomos ao cinema. (CV correta)
Os meninos saia. (CY incorreta)
Os meninos saíram. (CV coneta)

Vários erros também são cometidos em conseqüência do uso equivocado de certas
expressões fixas, que são termos escritos sempre da mesma forma, independentemente do
estilo utilizado, ou seja, não existe uma variação gramatical no emprego dessas expressões'
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Foram implementados três grupos de regras fixas. Se no texto são encontradas
quaisquer expressões desses grupos, são sugeridas as trocas pelas expressões corretas. As
subclasses são:

o

Subclasse Preposição: expressões corretas: em nível de, ao nível de, no nível de, em

(ongo, médio) prazo, apesar de que, entre mim e ti, ao invés de a nível de, a

Qongo,

médio) prazo, apesar que, entre eu e ti,entre outros.

r

Subclasse Gênero: meio,

a

agrcvcmte,

a

o champanhe ao invés de meia

atenuante,

(advérbio), o agrøvante, o atenuante, a champønhe, etc.
Subclasse Pontuação:

A

ferramenta consegue corrigir a ausência de vírgula em

alguns lugares onde ela obrigatoriamente deveria estar, como as palawas ou locuções
denotativas que devem sempre aprlrecer entre vírgulas a saber, por øcemplo, aliás, ou

melhor, ou antes, outrosim, além disso, por favor, ou palavras que exprimem sentido

seletivo que devem sempre ser precedidas por vírgulas: maiormente, mormente,

o usuário coloque vírgula antes de: mas, porëm,
todøvia, contudo, no entanto, entretønto, no entretanto, portanto, pois, por

sobreîudo, ou ainda sugere que

conseguinte, desde que todas estas palawas citadas acima não iniciem frases.
Exemplos corretos:

Votaram naquele candidato os eleitores mais desinformados, ou melhor, que ntio tiveram
educação saficiente.
Todos os dias vemos, sobretudo através de nossos televisores, a escalada de violência em
nosso

paß.

Cheguei uns cinco minutos atrasado, mas tudo bem, meu chele tømbém não estava Iá.

2.2.6. O Tratamento da Crase
ReGra trata também erros com relação

à crase, que é o

fenômeno da fusão de

diferentes classes gramaticais: a contraposição da preposição'a' e do artigo definido feminino,

no caso de 'à' e 'às', ou a contração da preposição

'a' e do pronome demonstrativo, no caso

de 'àquele (s)', 'àquela (s)' e 'aquilo'.

Como a presença do artigo 'a' é essencial para a eústência da crase, o uso desta antes
de palawas que não admitem o artigo feminino

'a'

se

torna incorreto. Palavras como: verbos

no infinitivo, pronomes (indefinidos, relativos, demonstrativos), substantivos e
masculinos, numerais, etc., não devem ser precedidas do

adjetivos

artigo'a'e, portanto, não aceitam
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crase. O mesmo pode-se dizer com relação à existência da preposição

'a', devendo para

isso

ser observada arelação de regência das palawas que antecedem a ocorrência.

Mostramos a seguir alguns exemplos onde a crase não pode ser empregada, que são
abordados pelo ReGra, bem como casos de ausência do uso da crase que também são
detectados:

l-) depois de algumas preposições:

ante, após, com, conforme, contra, desde, durante,

mediante, entre, para, perante, sob, segundo, sobre:

Não adianta remar contrø a maré.
Costumavo ler passagens do evangelho durutte as refeições.

2-) entre palawas repetidas, sejam elas femininas ou masculinas:
"cara d cara","pouco

a

pouco"r'face aface","gota a gotd'

3-) antes de pronomes de alguns pronomes de tratamento e suas abreviaturas como: vossa
(sua) excelência, sr., ilmo, etc.
Todos prestaram homenagem a Sua Santídade.

4-) antes de artigos (definidos ou indefinidos): o, a, os, as, um, uns:
O

prêmio coube a um aluno de Português.

5-) antes de pronomes indefinidos (feminino ou masculino, singular ou plural): algum, alguns,
algumas, cada, muito, pouco, qualquer, vário, todos, determinadas, etc.:

Avistei-o ø certø distôncia.

6-) antes de pronomes demonstrativos:

essa

(s), esse (s), esta (s), este (s), isso, isto, com

exceção aos pronomes aquela (s), aquele (s) e aquilo que podem ser craseados:
Só

recorrerei a

essa

alternativa em último caso.

7-) antes de pronomes relativos: que, quem, cuja (s), cujo (s):

A única pessoa a quem obedecia era a mãe.
8-) antes de numerais cardinais masculinos
O resaltado do

jogofoi dois øum

9-) antes de pronomes pessoais do caso reto e oblíquo: eu, fu, mim, ti, si, etc.
Disseram a elø toda a verdade.

l0-)

antes de verbos no infinitivo:

A criança aprendeu a ler na escola.
I

l-)

Eu

antes de alguns nomes de países, lugares, ruas, avenidas ou pesso¿rs:

fui a Angolø.
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Algumas regras que detectam ausência

de crase [Martins-96]

ta¡nbém estão

implementadas. Estas regras só são válidas se ocorrer a condição de crase:

'a' + palawa feminina (diferente de pronome e de nome próprio)
'as' + palawafeminina (diferente de pronome e de nome próprio)
aquele(s), aquela(s), aquilo

l-)

Usa-se crase depois de verbo não transitivo direto que rege 'a', desde que observadas as

condições:

o

Para efeito dessa regra, não são transitivos diretos os verbos:
'

o

chegar','vir',' recorrer',' aderir',' resistir'

'ir', 'voltar',

'sair',

;

Para efeito dessa Íegra, estão excluídos os verbos intransitivos se se verificarem as
condições de inversão sintática.2

Osfilhos devem obedecer as mães. (incorreto)
Osfilhos devem obedecer às mães. (coneto)
2-) Usa-se crase depois de verbo pronominal (mesmo que seja transitivo direto) que rege 'a',
se ladeado por pronome reflexivo átono (me, te, se, nos, vos), que concorde com o verbo.

EIa se dedicou a escola. (Incorreto)
EIa se dedicou à escola. (Correto)
3-) Usa-se crase depois de adjetivo (não particípio) que rege'a'.
Um assanto pertinente avida. (Incorreto)
Um assunto pertinente àvida. (Coneto)

4-) Usa-se crase depois de particípio masculino plural que rege 'a'.
Os meninosforam convidados a leitura. (Inconeto)
Os meninosforam convidados à leiturø. (Correto)

5-) Usa-se crase depois de particípio masculino singular que rege 'a', salvo se transitivo direto
e (ao mesmo tempo) precedido

de'ter' ou 'haver'.

O meninofoi convidado a leitura. (Incorreto)
O meninosfoi corwidado à leitura. (Coneto)

6-) Usa-se crase depois de particípio feminino que rege 'a', salvo se transitivo direto precedido
de verbo ou se vier precedido de delimitador.

Observamos a pinturafeita a mão. (Inconeto)
2 Condição de inversão
sinüitica:

o verbo concorda (concordÍincia verbal) com o núcleo da condição de crase (a

palawa que vem depois do 'a'); o verbo (ou a seqüência advérbio + vertn) vem precedido de delimiødor.
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Observamos a pinturaÍeita à mîio. (Coneto)

7-) Usa-se crase depois de substantivo que rege oa'.
Obediência a mãe. (Incorreto)
Obediência à mãe. (Coneto)
8-) Usa-se crase depois de advérbio que rege'a'
Relativamente a vida, pouco

se

.

pode afirmar. (Inconeto)

Relativamente à vida, poaco se pode afirmør. (Coneto)

9-) Usa-se crase depois de 'quanto'.
Quanto a menina, tudo estava bem. (Inconeto)
Quanto à menina, tudo estava bem. (Coneto)

10-) Usa-se crase nas locuções adverbiais femininas3 quando vierem na posição inicial de
sentença, desde que não seguidas de verbo.

A noite ela saiu. (Incorreto)
À noite ela saiu. (Coneto)

l1-) Usa-se

crase nas locuções adverbiais femininas quando vierem em posição intermediária,

desde que não precedidas de verbo transitivo direto.

EIa saiu a noite. (Inconeto)
EIa saiu à noite. (Correto)
12-) Usa-se crase nas expressões relativas a horas.

Ela saiu as duas horas. (Incorreto)
Ela saiu as duas horas. (Correto)

l3-) Pode ou não haver crase diante

da

palawa'tetÍa'não seguida de adjetivo, preposição 'de'

(e contrações) ou da conjunção 'que'. Se 'terra' significar "terra firme" (por oposição a 'mar')
não se usa a crase.
Os marinheiros voltaram à terra. (Incorreto)
Os marinheiros voltaram a terra. (Correto)

14-) Pode ou não haver crase diante de nome próprio masculino (se Objeto Indireto, a crase
estará mal empregada; se se verificar a elipse de 'à moda de', não).

EIe escreve à Machado de Assis.

l5-) Pode ou não haver crase diante

de nome próprio feminino.

Irei a França. (Incorreto)

t

'à tarde', 'à noite', 'à vista', 'à procura', 'às vezes', 'àß pressas', 'às cegas', 'à fofça', 'à direita', 'à toa', 'às
escondidas', 'às escuras', etc.
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Irei

à França. (Correto)

16-) Formas homógrafas do 'ser' e do

'ir'.

Elafoi a escola. (Inconeto)
EIafoi à escola. (Coneto)

l7-)

Se verbo

'assistir' estiver sendo usado com sentido de "estar presente 4", usa-se crase.

Ela assistiu a escola. (Incorreto)
EIa assistiu à escola. (Correto)
18-) Se verbo 'aspirar' estiver sendo usado com sentido de "desejar", usa-se crase.

Ela aspira

a

primeira colocação. (Incorreto)

EIa aspira à primeira colocação. (Coneto)
19-) Se verbo 'visar' estiver sendo usado com sentido de "ter por objetivo", usa-se crase.

Ela visa a primeira colocação. (Incorreto)
EIa visa à primeira colocação. (Correto)

20-) Usa-se crase diante de verbos como: 'pedir', 'informar', 'comunicar', 'solicitar',
'

requerer',' requisitar',' dizeÍ',' contar',' falaf '

.

EIa pediu a enfermeira que aplicasse a injeção. (Incorreto)
EIa pediu à enfermeira que aplicasse a rnjeção. (Coneto)

21-) Usa-se a crase nas locuções prepositivasa iniciadas por 'a(s)' não seguidas de verbo (até
pelo menos três posições à frente).
O doce é feito a base de coco. (Incorreto)
O doce éfeito à base de coco. (Correto)

22-)

TJsa-se

a crase diante de verbos ao mesmo tempo transitivos direto e indireto,

preenchida a posição do objeto direto e em se verificando a condição de crase.

A violência cdasa nauseas a sociedade. (Incorreto)
A violência causa nauseas à sociedøde. (Correto)
23-) Usa-se crase nas locuções conjuncionais5 iniciadas por'a(s)'.

A máquinafunciona a medida que recebe instruções. (Incorreto)
A máquinafunciona à medida que recebe instruçöes. (Coneto)
24-) Usa-se crase após as locuções prepositivas terminadas em 'a'.

EIa

estd

junto a menina. (Inconeto)

a 'a moda

de'

,'amercê de', 'a beira

&','afrente de', etc.

5 'a medida que', etc.

de'

,'amaneira

deo, 'a nulrgem

de', 'a base de' ,'aprova de', 'a procura

se
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EIa está junto à menina. (Coneto)

Este capítulo nos deu uma pequena noção do quão complicado é o processo de
modelagem de regras gramaticais do português, isso devido à grande complexidade da língua.

Apesar disso, temos conseguido avanços muito significativos rumo

à

construção de

ferramentas, que estão cada vez mais completas e eficientes. O grande desafio é conseguir
abordar o grande leque de exceções que cercam

a gamirtic4 bem como a incorporação

significados semânticos para uma melhor interpretação.

E

de

isso tudo ainda se choca com

problemas como tempo de execução e complexidade do sistema, que interferem fortemente na

qualidade do produto final. A tecnologia de Redes Neurais (RN) parece ser uma alternativa

para contornar tais problemas. Os capítulos seguintes discutem as características
desempenho de RN pro ârnbito de aplicações linguísticas.

e

o

CAPÍTULO 3
REDES NEURAIS ARTIFICIAIS E SUA
A PLrcAÇÃo E M r""?iffittlrHä3
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O desejo de se modelar as atividades cognitivas humanas, juntamente com o crescente
desenvolvimento dos computadores, cujas técnicas tradicionais não atendiam tal requisito,

foram os principais motivadores do surgimento de uma nova linha de pesquisa, que embutia
idéias conexionistas propostas para um ambiente de computação paralela.

Tendo como característica

o

estudo de sistemas computacionais onde as conexões

entre elementos simples são críticas para

o desempenho do processamento do sistema

[Raggett-92], o conexionismo tem a sua maior representação no surgimento das Redes Neurais

Artificiais, há aproximadamente 50 anos atrás.
Proposta em 1943 por Warren McCulloch e Walter Pitts [McCulloch

& Pius-43], a

Rede Neural consiste de uma rede altamente interconectada de processadores simples
(chamados unidades, nós

ou neurônios). Imitando a capacidade de processamento

de

neurônios biológicos, que consite em características eletroquímicas de conexões entre os
neurônios (as sinapses), os neurônios artificiais conectam-se a outros por meio de links diretos
de comunicação, cada qual com um peso associado. Assinn" os pesos representam informação
sendo usada pela rede para resolver problemas.

Os neurônios estão continuamente somando ou integrando os efeitos de todos os
pulsos que chegam e, dependendo se o resultado é excitatório ou inibitório, um pulso de saída

pode ou não ser gerado. Em redes artificiais, cada

nó

atvahza continuamente seu estado

gerando umvalor de ativação interno, que é uma função das entradas que recebeu. E então, o
neurônio envia sua ativação como um sinal para vários outros neurônios.

Como ilustração, podemos considerar um neurônio Y, na Figura 3.1, que recebe
entradas de neurônios
respectivamente

XI, X2 e X3. As ativações (sinais de saída) desses

xI, x2 e x3.

Os pesos das conexões

XI, X2, e X3

neurônios são

para o neurônio Y são

w2, e u3, respectivamente. A entrada da rede, y_in, para o neurônio

I

é a soma do

wI,

produto da

ativação com o respectivo peso de seus neurônios XI, X2 e X3, isto é,

y_in:wIxI

+w2x2 +w3x3

A ativação y do neurônio

:

Zxiwi.

I é dada por alguma função de suas entradas, y : Í

Dentre as várias funções existentes, podemos citar, como por exemplo,

1

Í(y-in) = I +exp(_/_Ð

, conhecida como função logística sigmóide

(y_in)
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x1

wl
Y

w2

x2

x3
Figura 3.1. Um exemplo de Rede Neural

Do resultado produzido pela função de saída, faz-se então a classificação desta, Num
exemplo de classificação, pode-se basear num certo limiar (chamado threshold), que serve de
base, onde, se a saída excede esse valor, a rede produz 1, e caso contrário 0. Essa classificação

varia entre os modelos de Rede Neurais.

O processo de aprendizado da Rede Neural consiste da contínua adaptação dos pesos,
conforme vão sendo apresentados os membros do conjunto de treinamento. A atualização dos
pesos é diferente entre os vários modelos, mas é sempre feita com base no resultado que se

quer obter na saída e no resultado que está sendo produzido. Devido a essa característica, as
Redes Neurais são chamadas de sistemas adaptativos,

já que

sua ação sobre a apresentação de

entrada evolui no tempo, como num sistema fisico dinâmico.

Dentre as características de operação das Redes Neurais, uma das principais é que elas
trabalham através da extração de regularidades estatísticas ou características do conjunto de
treinamento. Isto permite à rede responder a novas entradas de uma maneira útil, classificando-

as de acordo com um dos exemplos vistos ou designando-as a novas classes. Outra
importância também é que elas se comportam como memórias associativas, recuperando
exemplos completos de dados parciais.

3.1. Alguns modelos

de Redes Neurais

Atualmente são muitos os modelos propostos de Redes Neurais. Vamos, nesse
trabalho, nos referir

1

aleuns que terão relevância para discussões futuras: Perceptron,

Perceptron Multicamadas, Redes Parcialmente Recorrentes e Kohonen.
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Redes

Neurais. Sua versão multicamadas superou as dificuldades do Perceptron, principalmente na
extração de características, generalizando na classificação de exemplos. Esse modelo é usado

em muitas aplicações, como em Processa¡nento de Linguagem Natural, em aplicações
financeiras, etc.

As Redes Parcialmente Recorrentes, como o próprio nome diz, usam o recurso da
recorrência como um tipo de memória, para relembrar o estado anterior da rede. Isto ajuda no

reconhecimento de sequências de caracteres

e até mesmo na continuação de uma

certa

sequência, guardadas as devidas limitações.

O modelo de Kohonen é um tipo diferente de Rede Neural que, ao contrário dos
modelos anteriores, é capaz de formar suas próprias classificações dos dados de treinamento.
Este modelo é bastante usado em reconhecimento de voz.

3.1..1..

Perceptron
Uma das primeiras arquiteturas de Rede Neural que surgiu foi o modelo Perceptron.

Proposto por Frank Rosenblat em [Rosenblat-58], o Perceptron é um modelo simples, básico,
com apenas uma camada de neurônios, conforme ilustramos na Fþra 3,2.

entradas

&
xr

pesos

unidade
threshold

w

saída

x2

n

4
figura 3.2. Ummodelo Perceptron

A

saída da rede é baseada na soma dos pesos de cada conexão multiplicada pelo

respectivo valor de entrada (y_in

-- 2xiwi). Então,

esse

valor é submetido a uma função, neste

caso a função linear, gue se baseia em um certo valor
ativação), produzindo assim, a saída real da rede.

0 chamado

threshold (limiar de
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y (saídn)

--

3T

sey_in> 0

0 se-0<y_inK0

-I se y_in < -0
Perceptron usa uma técnica de aprendizado supervisionado

no seu processo de

treinamento, Baseado no postulado de Hebb [Hebb-49], a rcgrade aprendi zado é guiada pelo
conhecimento que se tem sobre qual resultado se quer chegar:

Regra de atualização:

wi(new):wi(old) +

at)ci

sey

tt

ou
wi(new)

:

sey: t

wi(old)

Onde:

q-

tØca de aprendizado (0

x - entradn do neurônio

< a < I)

i

y - saída obt¡da da rede
t - saída desejadn

Uma limitação do Perceptron é que, devido à existência de apenas uma camada, ele só
consegue classiñcar classes linearmente separáveis, ou seja, classes que são separáveis por um

hiperplano no espaço. Assirq ele não consegue resolver por exemplo, problemas como o ouexclusivo.

3.1.2, Redes Backpropagation ( Perceptron Multicamadas)
Surgida como uma solução para a resolução de problemas que desafiavam a rede
Perceptron, a rede multicamadas, juntamente com o método de treinamento backpropagation
(também chamada regra delta generali"ada), proposta por Rumelhart, Hinton, e Williams em
1986 e também por McClelland e Rumelhart em 1986, se instalou como um dos modelos mais

populares de Redes Neurais, sendo capaz de resolver uma grande variedade de problemas
([Rumelhart et a1.86], fMcClelland & Rumelhart-86]).
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camada
saída

camada

entrada

entradas
camada

escondida

+

Figura 3.3. Um modelo de Rede Multicamadas

A Fþra 3.3 mostra apenas o fluxo de informaçäo na fase de propagação direta
(feedforward). Durante a fase de aprendizado por retropropagação dos erros
(bacþropagation), os sinais são enviados na direção reversa.

fu

unidades ocultas e de saída podem ainda possuir biases, que são termos que agem

como pesos em conexões de unidades cuja saída é sempre 1. Ao se aumentar a bias, aumenta-

se a entrada da rede para a unidade. Se uma bias é incluída, a função de ativação

é

tipicamente:

f(net): I
-I

senet20

senet<0

Onde

net:

b + Exiwi

Ou então, o uso não de um peso bias, mas de um threshold 0, fixo, para a função de
ativação produz:

f(net): I se net20
-I se netl 0
Onde

net: Ðxiwi
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A rede Backpropagation (uma rede feedforward, multicamadas treinada por
backpropagation) tem em seu treinamento 3 estágios: a propagação direta (feedforward) do
exemplo de entrada, o cálculo e a propagação inversa (backpropagation) do erro associado e o
ajuste dos pesos.
De acordo com os três estágios de treinamento, temos: durante o feedforward, cada
entrada xi recebe o sinal de entrada e o distribui para cada uma das unidades ocultas Zi. Cada
unidade oculta computa sua ativação e envia o sinal zj para cada unidade de saída. Então cada
unidade de saída Yk computa sua ativação yk para formar a resposta da rede para o exemplo
dado. Estes cálculos são feitos através da somatória dos valores de entrada pelos respectivos
pesos e ainda da passagem do resultado pela função de ativação, e são feitos tanto na camada
de saída como na camada oculta. A saída é então comparada com o valor que se deseja para
determinado padrão e é estabelecido o erro para aquele padrão na unidade. Um fator 51c ( k = 1
n) baseado nesse erro é computado. Este fator distribui o erro de volta para todas a
unidades da camada anterior, ajustando os pesos para todas as camadas..
A base matemática para o algoritmo backpropagation é a otimização da técnica
conhecida como gradiente descendente. O gradiente de uma função (neste caso a função é o
erro e as variáveis são os pesos da rede) dá a direção na qual a função cresce mais
rapidamente, e o gradiente negativo, a direção na qual ela decresce mais rapidamente.

3.1.2.1. Variações do algoritmo backpropagation
Uma alternativa de atualização de pesos no algoritmo backpropagation é através do
uso do termo Momentum.
Em backpropagation com momentum, a mudança de peso está em uma direção que é
uma combinação do gradiente atual e do gradiente anterior. Esta é uma modificação do
gradiente descendente cujas vantagens surgem principalmente quando alguns dados de
treinamento são muito diferentes. Ele é desejável ao usar uma pequena função de aprendizado
para evitar uma interrupção maior da direção de aprendizado quando um par não muito usual
de exemplos de treinamento é apresentado.
A convergência é algumas vezes mais rápida se um termo momentum é adicionado às
formulas de atualização de peso. Para usar momentum, pesos (ou atualizações de pesos) de um
ou mais exemplos de tseinamento anterior devem ser salvos. Por exemplo, na forma mais
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simples de backpropagation com momentum, os novos pesos para o passo de treinamento
são baseados em pesos nos passos de treinamento

Fórmula: wjk(t+I)

t

e
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t+l

t-I.

: wjk(t) + a 8c zj + p [wjk ß) -wjk (t-I)]

Onde:

p: momentum, restrito ao intervalo
a:

[ 0 a IJ, exclusivo dos pontosfinais;

tøca de aprendizado

õlc: eno

para aquele neurônio

k.

Momentum permite à rede fazer ajustes razoáveis contanto que as correções estejam na
mesma direção geral para vários exemplos, enquanto usando uma função de aprendizado
menor para impedir uma resposta grande para o erro de qualquer exemplo de treinamento. Isso
também reduz a probabilidade de que a rede encontre pesos que são mínimos locais mas não

globais. Quando usando momentum, a rede está procedendo não em direção ao gradiente
atual, mas em direção à combinação do gradiente atual e da correção do gradiente anterior.

3.

1.3. Redes Parcialmente Recorrentes
Apresentada em trabalhos como Blman-90] e [Hertz et al.-91], esse tipo de rede tem

se tornado uma maneira popular para reconhecer

(e algumas vezes reproduzir) sequências. A

Rede é considerada parcialmente recorrente porque muitas das conexões são feedforward
somente. Um grupo específico de unidades recebe sinais retropropagados do passo anterior

@ig. 3.a). Essas unidades são conhecidas como unidades de contexto. Os pesos nas conexões
feedback para as unidades de contexto são fixos, e o processamento da informação se dá em

tempo sequencial, tal que o treinamento é essencialmente não mais dificil do que uma rede
backpropagation padrão.

A

recorrência permite à rede lembrar deixas do passado recente, mas não provoca

maior complexidade no treinamento.
as unidades

A

atualização é síncrona, com uma atualização para todas

a cada passo. Tais redes são as vezes chamadas de redes sequenciais.

O processo de treinamento se dá de tal forma que, no tempo t, as ativações

nas

unidades de contexto são as ativações (sinais de saída) das unidades ocultas no passo anterior.

Os pesos das unidades de contexto para as unidades ocultas são treinados exatamente da
mesma maneira que os pesos das unidades de entrada para as escondidas. Assim, a cada passo,

o algoritmo de treiname¡teo é o mesmo que o backpropagation normal.
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Figura 3.4. Um exemplo de Rede Parcialmente Recorrente

Existem vários modelos de Redes Parcialmente Recorrentes. Aqui, varnos citar as
Redes de Elman e de Jordan.

3.L.3.L. Rede de Elman

Em 1990, Elman sugeriu uma arquitetura, com idéia similar a
arquitetura foi chamada Rede de Elman (Fi9.3.5) Blman-901.

SAbA

OCT]LTA

I

coNTExfo

+

Cam¡das inteirue¡rte
conÊctadas

Figura 3.5. Rede de Elman

ET\TTRADA

de

Kohonen Tal
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A camada de entrada é dividida em duas partes: a entrada verdadeira e as unidades

de

contexto. As unidades de contexto simplesmente matêm uma cópia das ativações das unidades

ocultas no passo anterior. As conexões modificáveis são todas feedforwød, e podem ser

por métodos backpropagation normais; isso é feito a cada passo no caso das
seqüências de entrada. As unidades de contexto são tratadas como entradas ao aplicar

treinadas

bacþropagation. A rede é capaz de reconhecer seqtiências e até mesmo continuações curtas
de seqi.iências conhecidas.

3.1.3.2. Rede de Jordan

Um exemplo de outra rede parcialmente recoffente é a proposta por Jordan em
[Jordan-86] (Fig. 3.6).
SAbA

I
OCUEIA

CONTE)ffO

+

ENTRADA

(,
Caoadas inteiram€rùte
sonêctadas

Figura 3.6. Rede de Jordan

Ela difere do modelo proposto por Elman por ter as unidades de contexto alimentadas
da camada de saída (ao invés da camada oculta), e também de si mesma. Mais importante é
que as auto-conexões dão às unidades de contexto, Ci, alguma memória individual ou inerte.

A

sua regra de atualização é

Ci (t+I)

: aCi (t) + Oi (t), ondeosOi's são as unidades de saída e øé a força das

auto-conexões (aconselhável: €r<l ).

Com entrada ffiadq a rede fordan pode ser treinada para gerar um conjunto de
seqüências de saída com diferentes exemplos de entrada disparando diferentes seqtiências de
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saída. Com uma seqüência de entrada, a rede pode ser treinada para reconhecer e distinguir

diferentes seqüências de entrada. Anderson et al. aplicaram esse método para categorizar uma
classe de sílabas em Inglês, e concluíram que a rede treinada para um grupo de falantes pode
ser generalizada com sucesso, para outro

3.1.4. Rede

gupo [Anderson et al.-89],

de Kohonen

Proposto por Kohonen na década de 80, este modelo difere dos demais citados pelo

fato de seu aprendizado ser não supervisionado, não necessitando, portanto, de uma resposta

externa indicando qual é a saída desejada da rede [Kohonen-89]. A Figura 3.7 mostra a
arquitetura da Rede de Kohonen.

Figura 3.7. Rede de Kohonen

O algoritmo de aprendizado da rede é baseado nos conceitos de auto-organização. Os
neurônios não são ananjados em camadas como no perceptron multicamadas (entrada, oculta,
saída), mas em uma grade fixa de uma única camada. Todas as entradas conectam-se a todos
os nós na rede. Não há uma camada de saída separada - cada um dos nós na grade é por si só

um nó de saída.

O algoritmo de aprendizado orgamza os nós na grade em vizinhança grárfrca local,
baseando-se no Método de Classificação do Vizinho mais Próximo fBeale

& Jackson-90]. Os

nós da vizinhança agem como classificadores de características dos dados de entrada. O mapa

topográfico é organzadg de maneira autônoma por um processo cíclico de comparação dos
exemplos de entrada com os vetores armazenados em cada nó. A área onde as entradas casaln
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com os vetores do nós é seletivamente otimizada para representar uma média de

dados

treinados para aquela classe. A partir de um conjunto de nós organizados randomicamente, a
grade arranja dentro do mapa de características aquela representação local e se auto-organza.

3.2. Algumas Aplicações de Redes Neurais em Processamento de Linguagem

Natural
Em um trabalho abordando casos da língua portuguesa, Sueli Mendes e Leila Eizirik
[Mendes &, F;izirtk-89] propõem um modelo neuronal probabilistico para resolver alguns
problemas simples de anrbigtiidade, como o caso de múltiplas categorias gramaticais para uma

mesma palawa. Elas partem do princípio que

o porh¡guês, sendo uma língua muito mais

redundante que o inglês, apresenta vantagens para a obtenção de uma solução computacional

da arnbiguidade.

A ambigüidade

presente

no português não está tão

mesclada com a

estruturada sentença como no inglês.

Em geral, no português, a relação palawa-categoria sintática é bastante evidente na
sentença.

A

regularidade do português obriga que as sentenças obedeçam uma série de

restrições que podem ser utilizadas computacionalmente para desambþar sentenças, como

por exemplo:

o

Palawas em português, para mudarem de categoria, devem sofrer mudanças morfêmicas

(adição de prefixos ou sufixos). Exemplo: a palawa cabelo pode ser um substantivo
'cabelo', um verbo 'descabelar' ou um adjetivo 'descabelado'. Já isso não acontece com
palavras em inglês que podem

ter diferentes categorias dependendo do contexto. Por

exemplo: a frase "house plants something" pode ser um fragmento de uma sentença que diz
alguma coisa sobre house plants, tal que house é um substantivo ou um verbo. Ao traduzir

esta sentença para

o

português temos 'þlantas da casa" ou "abrigar plantas", sendo a

ambigüidade desfeita.

o

Os verbos são completamente flexionados de forma que o zujeito e o objeto devem sofrer
flexões de acordo com a pessoa.

o

Substantivos e adjetivos devem concorda¡ em gênero e número.

o

Pronomes devem concordar com substantivos, de forma que

é mais facil resolver

referências anaforicas. Por exemplo: na frase "The soldiers shot at the bandits and theyfell

down", se for trocado o gênero do objeto indireto como: "Os soldados atiraram
bandidas e elas cairanf', por concordância 'elas' só podem se referir a bandidas.

nas
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Por isso, casos como estes, quando ocorridos na língua portuguesa, são mais fáceis de
serem resolvidos. Mas, as autoras reconhecem que o problema da ambigüidade é muito mais
amplo e que está centrada no nível semântico e contextuai. Neste sentido, este trabalho é um
primeiro passo (identificação do verbo principal e utilização das evidências morfêmicas para
restringir interpretações semânticas) que deve ser completado com a implementação de alguma
análise semântica (por exemplos gramaticais de casos) e eventualmente até análise de contexto
(acesso a uma base de conhecimento). Quanto à aplicabilidade do modelo conedonista
probabilistico, acredita-se que a sua adequabilidade para representação de conhecimento e
realização de inferências, levando em conta a questão fundamental do tratamento das
exceções, é uma das qualidades presentes no modelo.
Um exemplo do uso de Rede Neural Recorrente Simples é apresentado em [ServanSchreiber, Cleeremans & McClelland-89]. A rede apresentada demonstra habilidade em
produzir um número não limitado de sequência de tamanho variado. A rede foi treinada para
predizer a próxima letra numa cadeia de caracteres. As strings foram geradas por uma pequena
gramática de estado finito, como descrita na Figura 3.8:

Figura 3.8. Gramática da Sequência
A cadeia começa com o símbolo B e termina com E. A cada ponto de decisão, cada
caminho pode ser tomado com igual probabilidade. Dois exemplos das sequências mais curtas
possíveis geradas pela gramática são BP VVE ou BTXS E.
Os exemplos de treinamento para a rede consistiram de 60.000 strings geradas
randomicamente com tamanho entre 3 e 30 letras ( não incluindo o Begin e o End, que servem
de marcadores especiais).

40
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A arquitetura tem

seis unidades de entrada

( uma para cada um dos 5 caracteres, mais

uma para o símbolo Begin) e 6 unidades de saída ( uma para cada um dos 5 caracteres, mais
uma para o símbolo End). A camada oculta possui 3 unidades ( e, portanto há 3 unidades de

contexto). Em um caso específico a rede pode ser a da Fþra 3.9:

Figura 3,9. Um exemplo de Rede paraaAplicação

Nesta arquitetura da figura, o exemplo de entrada para a letra
poderia corresponder ao vetor

( l, 0, 0,0,0,

B (o símbolo

Begin)

0).

Treina¡ a rede para uma cadeia em particular envolve vários passos; o número depende
do tamanho da cadeia. No começo do treinamento, as ativações das unidades de contexto são
setadas para 0.5. O primeiro símbolo @) é apresentado para as unidades de entrada, e a rede

predizosucessor.Oerro(adiferençaentreopreditoeosucessoratualespecificadopela
cadeia) é determinado e bacþropagado, e os pesos são ajustados. As unidades de contexto
recebem uma cópia das ativações das unidades ocultas, e o próximo símbolo na cadeia (que

foi

o valor produzido pela unidade de saída no primeiro passo do treinamento) é apresentado
como unidade de entrada. O treinamento continua dessa maneira até

o

símbolo End ser

encontrado.

Após o treinamento, a rede pode ser usada para determinar se a cadeia

acordo com

a

granânica.

é

válida, de

A cada símbolo apresentado, a rede predu os seus possíveis

sucessores. Qualquer unidade de saída com uma ativação 0.3 ou maior indica que a letra que

representa é um sucessor válido para a entrada atual. Pa¡a determinar se a cadeia é valida, as
letras são apresentadas para a rede sequencialmente, contanto que a rede prediga os sucessores

válidos na cadeia. Se a'rede falha em predizer um sucessor, a cadeia é rejeitada. Se todos os
sucessores são preditos, a cadeia é aceita como valida.
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Num dos experimentos, de 70.000 cadeias randômicas, 03yo eram válidas de acordo

com a gramë*ica. A rede rejeitou todas das 99.tYo não validas. Também
perfeitamente para 20.000 cadeias
longas

(

da

grarnáúica

desempenhou

e um conjunto de cadeias extremamente

100 ou mais caracteres),

Uma outra aplicação é num problema de anrbiguidade léxica. Mayberry e Mikkulainen
baseiam-se em representações distribuídas de Frequência

de Contexto para modelar o

comportamento humano, com relação ao discernimento automático do conteúdo semântico,
diante de tal ambigriidade Mayberry & Mükkulainen-941.

Com base no fato de que o paradigma conexionista oferece poder preditivo ([Elman901, [Lange-921, [St.John

&

McClelland-90], [Seidenberg-93]), escolheu-se o uso de uma

arquitetura de Rede Recorrente Simples, que nos últimos anos se tornou ferramenta padrão na
pesquisa conexionista dentro da compreensão de linguagem natural.

As freqüências são codificadas em representações de palavras e definem a semântica
dessas palawas.
a r¡ma

Um parser de uma rede recorrente simples combina as freqüências de contexto

palawa por vez, sempre produzindo a interpretação mais provável da sentença atual na

sua saída (por exemplo, uma sentença como "throwing

a ball" pode ter significado alternado

entre algo como 'dando uma volta no salão' ou Jogando uma bola'),
O parser foi treinado com sentenças geradas de dois exemplos básicos:
1. The agent threw the batl in the locatíon for the recípient. (voz ativa)

2. The ball was thrown in the location for the recípíent by the agent. (voz passiva)
As palavras em letra normal são palawas fixas. Os slots de agent, recipient e location
serão preenchidas conforme o contexto.

A

saída dependerá da força dessas palawas ao serem

associadas com baseball e dance.

No treinamento havia 26 palawas no léxico: cinco para cada um dos três slots, duas
interpretações de throw e bøll, e sete palawas fixas para as sentenças de entrada.

A média

de

erros encontrados no conjunto de treinamento foi de 0,0114. Os vetores de codificação foram
montados seguindo oito características, conforme mostrado na Tabela 3.1:

O último componente, sense, é particularmente importante porque indica com qual
força a palawa é associada a tossed baseball (0) e hosted dance (1). Assim, se uma palavra
tem um dado 'significado' de 0.25, seria provável ser mais associada com baseball do que com
dance.
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Tabela 3. L Vetores de representação das palawas

Característica

Setado em 7 para as paløwas

l. Ball

ball, baseball,

2. Verb

thrown, tossed e hosted

3. Other

the ewas

4. Preposition

in,for, e by

5. Location

as 5 palavras

6. Recipient

as 5 palawas recipient

7. Agent

as 5 palawas agent e by

e dance

location

e

in

efor

graduado de acordo com o significado da

8. Sense

palawa

As tabelas 3.2 e 3.3 dão uma idéia de como atribuiu-se os sensos para alguns slots e
para as palawas fixas, respectivamente:

Tabela 3.2: Yalores de significados de alguns s/ofs

Locøtíon

Recþíent

Agent

Sense

ballpark

fans

pitcher

0.00

stadium

press

coach

0.25

court

victor

visitor

0.50

clubroom

vrps

diplomat

0.75

ballroom

pnncess

emcee

1.00

Tabela 3.3: Valores de significados de algumas palavras fixas

Pølavras Fíxos
tossed, baseball
ball, throwr/threw, the, was, in, for, by
hosted, dance

Senso
0.00
0.50
1.00

Como conclusão, com este pequeno exemplo de implementação, os autores arriscam

uma hipótese de que muitos aspectos da anrbigr,iidade (sejam eles sintáticos, semânticos,
referenciais, etc.) são blseados em regularidade e freqüência, e que o paradigma conexionista é
particularmente útil para modeláJos computacionalmente.
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Um outro trabalho, que nos serviu como base na modelagem e estruturação dos dados
é proposto em fl,awrence et al.-96], onde é feita uma compuação entre vários modelos de
Redes Neurais quando aplicados a problemas linguísticos.

Para se comparar o desempenho das redes neurais, a tarefa foi treináJas para classificar
sentenças em linguagem natural como gramatical ou não grarnatical. Os modelos escolhidos

foram Redes Neurais Feed-forrvard, Redes Neurais recorrentes locais (fFrasconi-GoriSoda-921, [Back-Tsoi-9{), Redes Neurais Recorrentes Simples (fWilliams

&

Zipser-89],

Blman-901).

A motivação para o trabalho de Lawence et al. partiu de comprovadas experiências por
outros autores da eficiência das redes neurais, principalmente as recorrentes, na aplicação de
problemas linguísticos ([stolcke-90], [Elman-90], [Iohn

& Mclelland-90],

[Allen-93]). A

diferença do trabalho de Lawrence e seus companheiros, onde a gtamârtica é mais complexa, é

que as aplicações anteriores usam gramaticas bastante reduzidas, ou então gramaticas com
propriedades não usuais, que quando implementadas como máquinas sequenciais não possuem

lógica ([Giles et al.-95], [Clouse et a1.-9a]).
Os dados de entrada da rede são formados por um conjunto primário de 522 exemplos

positivos e negativos retirados de liwo texto, orgañzados em pares mínimos como:

I am eagerfor John to be here.
I am eøger John to be here.

(sentença correta)

(sentença incorreta)

Devido ao pequeno tamanho do exemplo, os dados brutos foram convertidos dentro de
8 categorias principais, conforma Tabela3.4:
Tabela 3.4. Categorias das palavras

excmplos

Categoría
nomes

(N)

John, book

þ

verbos (V)

hit,

adjetivos (A)

eager, old, happy

preposições (P)

without, from

complemento (C)

I thought that

determinante (D)

the man

advérbio
marcador

(ADÐ
(I\ßKR)

sleep

...

/ I am eager for

..

/ each man

I sincerely believe4VVby did John \ilaût..
possessivos('g q$ 1q), John-s mother
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Uma subcategonzação foi aplicada sobre nomes, verbos, adjetivos e preposições,
devido a resultados melhores apresentados pela rede

(ex

verbos instransitivos (sleep) são

colocados em lugar diferente de verbos transitivos (hit), e assim por diante), resultando, assim,

9

verbos,4 para nomes

classes para

,4

para adjetivos

e2para preposições. Na tabela 3.5

apresentamos alguns exemplos:

Tabela 3.5: Exemplos de codificação e estatus grantatical

I

I

esfurus grømøtícal

codíficação

Sentença

am eager for John to be here

am eager John to be here

n4v2 a2 cn4v2 adv

I

n4v2 a2 cn4 pl v2 adv

I

n4v2 a2n4v2 adv

0

n4v2a2n4 pl v2 adv

0

O conjunto das sentenças foi dividido em conjunto de treinamento e conjunto de teste.
Os 23 símbolos foram codificados em uma janela de tamanho fixo de segmentos contendo

entradas separadas.

As

subcategorizações foram codificadas linearmente para representa¡

valores específicos de determinada entrada (exemplo: não nome
classe nome2

I

= 0.667; classe nome3

:

0.833; classe nome4

:

= 0;

l), A

classe nomel

:

0'5,

ordem linear foi definida

usando julgamento de similaridade entre as várias subcategorias. Duas saidas foram usadas
representando classificações gramaticais e não gramaticais. O número de exemplos positivos e
negativos são iguais de modo a garantir que os modelos não produzam resultados baseados na

proporção de positivos para negativos. A Tabela 3.6 mostra os principais resultados obtidos
em porcentagem de classificação correta:

Tabela 3.6: Resultados em porcentagem de classificação correta
Rede

Treínamento

Teste

MLP

55

54

FGS

56

59

BT.FIR

56

54

Elman

r00

74

w&z

92

7t
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É significante o número de trabalhos acadêmicos envolvendo o uso de Redes Neurais
(RN) em aplicações de Processamento de Linguagem Natural. Trabalhos e estudos mais
recentes apontam para o uso de RN recorrentes no tratamento de problemas linguísticos,
conforme resultados apresentados neste capítulo.
A implementação apresentada no capítulo seguinte mostra os resultados obitidos no
uso desse tipo de RN e também de uma rede Backpropagation no tratamento da crase na
língua portuguesa.

CAPÍTULO 4
O TRATAMENTO DA CRASE
VIA REDES NEURAIS
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Como

o

propósito inicial deste trabalho era o de fazer um estudo de caso sobre a

viabilidade do uso de técnicas conexionistas, mais especificamente das Redes Neurais, quando
aplicadas na correção gramatical automática do português do Brasil, deveríamos para isso

contar com algumas regras gramaticais que pudessem servir como base.

Foram então escolhidas as regras gramaticais relacionadas ao uso da crase na língua
portuguesa. Esta escolha se deve também devido ao fato de

o revisor

ReGra fiatar este

fenômeno segundo padrões simbolistas de implementação, sendo portanto nosso referencial
para comparações do estudo proposto.

Assirq a fase inicial do trabalho canctenzou-se pelo estudo das regras para o uso da
crase na lingua portuguesa e tarnbém por um levantamento das regras que são tratadas pelo

ReGra. Com este estudo em mãos, as informações necessárias para se chegar a uma
codificação apropriada dos padrões (vetores) de treinamento da rede neural já teriam diretrizes
mais ou menos definidas.

4.1.. Obtenção e codificação dos exemplos
Para a obtenção dos padrões, ou seja, dos exemplos de ocorrênci4 contamos com a
ajuda de um progr¿ùma que rastreia parte do banco de textos (corpus), ao qual temos acesso,

procurando por casos onde há ocorrência da crase, casos onde temos a palawa 'a', que pode
ser somente artigo ou então uma preposição, e ainda os pronomes 'aquele', 'aquela' e 'aquilo'.

Com isso, a partir desses exemplos, poderíamos treinar a tede corn casos em que se usa a crase

e também com contra-exemplos,

QU€ são

os casos onde não se deve usar. Dessa forma,

também conseguimos abordar casos de ausência de crase.

A partir da localização da ocorrêncig é retirada da posição uma janela mínima de

sua

vizinhança, com somente uma palawa antes e uma depois. Com a janela selecionada, esta é
submetida ao classificador sintático (tagge) do ReGra, tendo como resultado as classes
sintáticas e demais traços dessas palavras tais como: substantivo, adjetivo, pronome, artigo,
verbo, transitividade, gênero, número, etc.

A classificação

ocorre entre treze classes principais, que são: substantivo, artigo,

preposição, numeral, verbo, pronome, adjetivo, nome próprio, abreviatura, conjunção,
advérbio, prefixo

e

sigla. Estas classes possuem subdivisões tais como gênero, número,

regência (no caso verbal e nominal), transitividade (no caso de verbos), etc.

Pua a codificação, utiliza-se somente as informações préviamente consideradas como
relevantes: as classes substantivo

e adjetivo

necessitam das informações quanto

ao grau,

48

Capítulo 4: O Tratamento da Crase via Redes Neurais

número e se são regidas ou não pela preposição

'a'; as classes numeral, nome próprio

e

abreviatura necessitam de informações quanto a glav e número; a classe pronome possui, além

das informações de gtau e número, indicação de ser ou não pronome possessivo; a classe

verbo contém informações sobre a transitividade nos casos de transitividade direta e/ou
indireta, ainda se está em sua forma infinitiva ou não, e sua regência quanto à preposição
classe advérbio possue informações de modo ou lugar; e por

fin¡

'a';

a

classes que só necessitam de

indicação de aparecimento, que são artigo, preposþão, conjunção, prefixo e sigla.

O

resultado então,

éa

obtenção de um vetor

de cinquenta e três

posições

representando nas vinte e cinco primeiras posições (com cada uma delas indicando presença

(l)

ou ausência (0) das características mencionadas acima) a palawa anterior à ocorrência; nas

três posições seguintes as características da ocorrência ('a(s)', 'à(s)', 'aquele(s)', 'àquele(s)',
'aquela(s)', 'àquela(s)', 'aquilo', 'àquilo'), e nas vinte e cinco posições restantes, a codificação
da palawa que aparece após a ocorrência.

A título de ilustração tomamos como exemplo o segmento de frase
o'...

reagiu à onda de boatos ,...".
O tagger do ReGra trazna classificação as seguintes informações:

reagiu: verbo (intransitivo e transitivo indíreto); regido por (a, contra, sobre); não infinitivo.

à: crase; singalar.
onda: substantivo; feminino; singular ; não possui regência.

Temos então o seguinte vetor de codificação:
0

0

0

0

I

0

0

0

0

0

I

0

0

P
0

0

NTJM V
0

PRON
0

0

0

AD'
0

0

0

0

0

I

I

0

0

0

0

0

0

CON¡ ADV

NOM
0

0

0

0

PREF

0

INF
0

0

I

0

0

I

0

0

0

0

0

0

0
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Sendo

sigla

sigla

significado

significado

S

substantivo

A

artigo

P

preposição

NT.JM

numeral

V

verbo

PRON

pronome

ADJ

adjetivo

NOM

nome

ABREV

abreviatura

CONJ

conjunçao

ADV

advérbio

PREF

prefüo

SIGL

sigla

F

feminino

M

masculino

SI

singular

PL

plural

REG

regência
pre,posição

TD

transitividade direta

N

verbo

no

TI

estado INF

pela

"a"

transitividade indireta
verbo no infinitivo

normal
POSS

pronome posses$vo

LUG

advérbio de lugar

C

crase

PL

plural

MOD

advérbio de modo

SI

singular

Após a fase de padronizaçio dos vetores de codificação, partimos para um estudo de

como implementar a rede neural. Optamos por usar como ferramenta para construção,
treinamento e testes da Rede Neural o software SNNS.

4.2. O Simulador SNNS
O SNNS (Stuttgart Neural Network Simulator) é um simulador de redes neurais criado
pela Universidade de Stuttgart em 1989 para ser um pacote de software compartilhado.
Destina-se a criar um ambiente eficiente e flexível para a aplicação de redes neurais.

Como sabemos, uma rede neural é constituída de unidades e links diretos e com pesos
(conexões) entre elas. O processamento da informação atual dentro das unidades é modelado

no simulador com afunção de ativação e afunção de saída. A função de ativação primeiro
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computa a entrada da rede da unidade com os valores dos pesos de saída da camada anterior.

Então computa a nova ativação da rede. A função de saída pega esse resultado para geraî a
saída da unidade. O simulador usa um clock discreto. O tempo não é explicitamente modelado

(i.e., não há um detøy de propagação ou modelamento explícito das funções variando no
tempo). Ou melhor, a rede executa em pclssos de atualização, onde a(t+l) é a ativaçáo da
unidade um passo após a(t).
Os atributos de uma unidade são:

.

no: Para identificação própria, cada unidade tem um número ligado a ela. Este número
define a ordem na qual as unidades são armazenadas no núcleo do simulador.

.

name: O nome pode ser selecionado arbitrariamente pelo usuário. É Utit selecionar um
nome que descreva a tarefa da unidade, já que o nome pode ser mostrado com a rede'

o

io-type: Define a função da unidade dentro da rede, cujas principais podem ser unidade de
entrada, unidade de saída ou unidade oculta.

o øctivation: O valor de ativação.
o initial activation: Esta va¡iável contém o valor de ativação inicial presente depois do inicio
da rede. Este valor pode ser obtido também reinicializando a rede.

.

output: O valor de saída.

o

bias: Em contraste com outros simuladores de rede onde o bias (threshold) de uma unidade
é simulado por uma ligação com peso de uma unidade especial, o SNNS representa o bias

como um parâmetro da unidade. Procedimentos de aprendizado com o backpropagation
muda o bias de uma unidade como um peso durante o treinamento.

o

activation function: Uma nova ativação é computada da saída das unidades anteriores,
usualmente multiplicada pelos pesos que conectÍrm as unidades anteriores com a unidade
corrente, a ativação anterior da unidade e seu bias.

o

A função de saída computa a saída de cada unidade de saída da ativação
corrente dessa unidade. A função suda default no SNNS é a função identidade. A função

output lunction'.

de saída faz isso possível para processar a ativação antes que a saída ocora.

o frozen: Este flag especifica que a ativação e a saída estão fixas. Isto significa que

estes

valores não mudam durante a simulação.
Para manipulação do processo de treinamento da rede neural, devemos definir, além do

tipo de rede e do número de unidades e de

camadas,

a função que será usada para

a
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inrciahzaç?¡o dos pesos, a função

5I

de atualização dos pesos durante a execução do algoritmo e a

função de aprendizado a ser seguida pela rede.

4.3. Treinamento de Rede Neural Backpropagation (RNB) e Rede Neural
Recorrente Simples (RNRS)
Testes foram feitos com dois tipos de Redes Neurais: o modelo bacþropagatior¡ que,

por ser o mais utilizado, foi o primeiro modelo a ser cogitado, e o modelo de rede neural
parcialmente recorrente, usando a rede proposta por Elman Blman-90], seguindo indicações

do trabalho de [Lawrence et al.-96]. Esta rede consiste de dois tipos de neurônios' Os
neurônios regulares e os também chamados neurônios de contexto. Em tais redes, todas as
conexões direcionadas para as unidades de contexto são consideradas conexões recorrentes.

Uma função de inicialização é usada parairncializrùr os componentes de uma rede. Para
a

RNRS, usamos aJÛ-Weighls, com os parâmetros com os seguintes valores:

cr: l; F =-l;1,=0; y= l.0e g:0.5
Onde:

r

a, Þ : Os pesos das conexõ

es

forward ('þara frente") são randomicamente escolhidos no

intervalo [c¿;9].

o

1, : Os pesos das próprias conexões das unidades de contexto para elas mesmas. As redes

Elman simples us¿m

.

À:0.

T : Pesos de outras conexões recorrentes para as unidades de contexto. Este valor

é

frequentemente fixado em 1,0.

o

e : Ativação inicial

de todas as unidades de contexto.

A função de inicialização da rede backpropagation usada foi a Randomize-Ileights com
valores de

cr: 1.0 e p = -1.0. Estafunção

itttcializatodos os pesos com valores randômicos.

Esses valores são escolhidos no intervalo [ct,Ê].

Uma função de atualização é necessária para visitar os neurônios de uma rede em uma

ordem sequencial específica para desempenhar operações nela. Esta ordem depende da
topologia da rede e influencia fortemente o resultado de um ciclo de propagação' Pa¡a cada
rede com suas própriaí.aract.rísticas, é muito importante escolher a função ¿s ¿lualização
associada com a rede para se obter um comportamento desejado'
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Pua a RNRS usamos a função JE-Order, Esta função de atvalização propaga um
padrão da camada de entrada paraa primeira camada oculta, então paraa segunda camada

oculta, etc. e finalmente para a camada de saída. Depois disso, segue-se uma atualização
síncrona de todas as unidades de contexto. Esta função só tem sentido se usada em redes
parcialmente recorrente como as Redes de Jordan ou as Redes de Elman.

Na RNB usamos a função de afr;ølização Topological-Order, por ser mais'favorável
para redes feedforward. Os neurônios calculam sua nova ativação numa ordem topológica.

A

ordem é dada pela topolog¡a da rede. Isto sþnifica que a primeira camada processada é a

camadadeentrada.Apróximaéaprimeiracamadaocultaeaúltimaéacamadadesaída.Um
ciclo de aprendizado é definido como um passo por todos os neurônios da rede.

A função de Aprendizado

usada na rede de Elman foi a JE_BPMomentum, que é o

algoritmo backpropagation padrão com uso do termo momentum para redes parcialmente
recorrentes. Eliminando todos os links recorrentes em uma rede parcialmente recorrente, o que
permanece é uma simples rede feedforward. As unidades de contexto tem agora a função das
unidades de entrada, isto é, a entrada total da rede consiste de dois componentes. O primeiro

componente

é o vetor de padrões, que foi

apenas

a

entrada para

a rede parcialmente

recorrente. O segundo componente é o vetor de estado. Este vetor de estado é dado pela
função next-state em cada passo. Por esse motivo, o comportamento de uma rede recorrente

pode ser simulado com uma rede feedforward, que recebe o estado não implicitamente por
conexões recorrentes, mas como uma parte explícita do vetor de entrada. Neste sentido,
algoritmos bacþropagation podem facilmente ser modificados para o treinamento de redes
parcialmente recorrentes do seguinte modo:

l.

Inicialização das unidades de contexto. Nos passos seguintes, todas as conexões recorrentes
são assumidas como inexistentes, exceto no passo 2.

2. Execute

o
o

para cada exemplo da sequência de treinamento os seguintes passos:

entrada do exemplo e propagação direta pela rede.

cálculo dos sinais dos erros para as unidades de saída pela comparação da saída
computada e da saída ensinada.

o retro-propagação dos sinais dos erros.
o cálculo das mudanças dos pesos.
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o

cálculo do novo estado das unidades de contexto de acordo com as conexões de
entrada.

3. Adaptação dos pesos.
Os parâmetros usados na função de aprendizado da rede Elman foram:
11

: 0,01; p : 0.9; c = 0.1; d : 0.1

Onde:

l. q'. parâmetro de aprendizado,
Valores típicos de

11

são 0.1

especifica o tamanho do passo do gradiente descendente.

... 1.0.

2. p '. termo momentum, especifica a quantidade de mudança do peso anterior (relativo a
que é adicionado à mudança atual. Valores típicos de p são 0

3. c : valores de eliminação

".

l)

1.0.

de lugares planos, um valor constante que é adicionado à derivada

da função de ativação para habilitar a rede para pass¿ùr lugares planos da superficie de erro'

Valores típicos de c são O ... 0.25, mas o mais freqtientemente usado é 0.1.

: tj - oj entre o valor esperado tj e a saída oj de uma unidade
de saída que é tolerado, isto é, que é propagado de volta como dj : 0. Se valores acima de
0.9 deveriam ser considerados como I e valores abaixo do 0.1 como 0, então à dmæ<

4. dmæ:

a diferença máxima dj

deveria ser atribuído 0.1. Isto previne o "super-treinamento" da rede. Valores típicos de
dmax são 0, 0.1 ou 0.2.

Na RNB usamos a função de aprendizado BaclcpropMomentum, que é a função
backpropagation com o uso do termo momentum. O termo momentum introduz a mudança do

peso anterior como parâmetro para a computação da mudança do novo peso. Isto evita
problemas comuns de oscilação com o algoritmo bacþropagation quando a superficie de erro
tem uma a¡ea mínima muito limitada.

O efeito

desses aumentos

é que aqueles planos locais da superficie de erro são

atravessados relativamente rapidamente com uns poucos passos grandes, enquanto o tamanho

do passo é decrescido tão logo a superficie fique mais acidentada. Esta adaptação no tamanho
do passo aumenta significantemente a velocidade de aprendizado'

Os parâmetros da função de aprendizado têm valores q:0.01; p=0.9; c:0.1; d=0.1,
cujos significados são os mesmos já descritos acima.

As redes neurai*foram treinadas ambas com os mesmos conjuntos de treinamento e de
validação, constituindo de 1576 exemplos

o conjunto de treinamento e de 500 exemplos

o
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conjunto de validação. Quanto à estrutura das redes RBP e RNRS, também estão iguais. Os
neurônios estão distribuídos em duas camadas, sendo a eíúrada constituída de cinqüenta e três
neurônios, a camada oculta com vinte e seis e a camada de saída com um neurônio.

A

seguir, mostramos os resultados com alguns testes feitos com as redes neurais

propostas, implementadas como descritas acima.

4.4. Resultados de testes realizados com alguns conjuntos de teste
As tabelas a seguir refletem os resultados de testes com as duas redes implementadas: a

rede backpropagation (BP) e a rede Elman (E). Na segunda coluna está o número total de
segmentos

de

sentenças usados

no treinamento. A terceira coluna

apresenta-se com a

porcentagem de acerto da rede em relação ao conjunto total. Por acerto da rede entende-se
resultado acima de 0.6 no caso de exemplo certo, e abaixo de 0.4, no caso de exemplo errado.

O erro da rede está representado na quinta e na sexta colunq sendo elas a porcentagem
classificações erradas

ea

porcentagem

de

de exemplos em que houve dúvidas quanto

à

classificação, respectivamente. Classificação errada é quando a rede não consegue responder

certo ao exemplo apresentado no teste ou então o exemplo não está no treinamento e a rede
não conseguiu generalizar corretamente. Por'dúvida' entende-se quando a resposta da rede r
está no intervalo 0.4 < r < 0.6.

A

Tabela 4.1. apresenta resultados de testes feitos em um conjunto de segmentos

contendo apenas casos de regência nominal, ou seja, substantivos e adjetivos que aparecem
antes da ocorrência e que podem ser regidos ou não pela preposição

a rede bacþropagation

classificou erroneamente,

l0

que

exemplos (45.4%) ela respondeu

conforme estava previsto em seu conjunto de treinamento (caso
exceções a esses exemplos6

'a'. Dos22 exemplos

l), ou seja, pode

, ou então problemas de semântica,

se

tratar de

que também não podemos

resolve/ ; 7 casos (31.9%) não estão no conjunto de treinamento e a rede não conseguiu
generahzu corretamente (caso 2) e 5 exemplos (22.7%) que estavam no treinamento e a rede

errou na classificação (caso 3). No caso da rede Elman, dos 44 exemplos que apresentam erro,
7 (159%) se inserem no caso

I

descrito acima;

l0 (22.7%)

estão no caso 2

e27

(61.40/o) estão

no caso 3. O caso número 3 étalvezo mais importante nesta avaliação, pois é ele quem aponta
6 Um elamplo
de exceção rye podemos citar é o caso da palawa 'até', que apesar de ser preposiçõo
aceitarem crase, ela aceita, íuando significar 'atÉ a'. Ex: "Leu o artigo até à ultima frase"'

e estas não

t Alguns
exemplos de problemas de semântica: a palawa 'uma', quando tem papel de numeral, e não artigo
("Ela dwe chegar à uma hora no lugar marcado."); verbos çe podem ser tanto transitivos diretos q¡anto
indiretos ("O profeta passou a mão pela barb.").
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os erros mais graves das redes neurais, ou seja, os c¿sos que estão previstos no treinamento
mas não foram respondidos corretamente. Por isso, optamos por colocáJo na tabela para que
possa refletir mais os erros efetivos.

Tabela
Rede

4.l.

Testes com exemplos de regência nominal.

porcentagem

no. total

porcentagem

porcentagem

exemplos

acertos

classificações

omissões

erradas

ou'dúvidas'

caso 3

BP

100

6s%

22o/o

22.7Yo

l3Yo

Elman

100

56%

44o/o

6l.4Yo

0

Um dado que também devemos obsenrar é a porcentagem de dúvidas ou omissões das
redes neurais. Geralmente, não é interessante este comportamento da rede, mas para o caso

específico de revisão gramatical, acreditamos que, enquanto a rede estiver com dúvidas em
algum exemplo, pode ser um falso efro a metros que contamos em suas respostas erradas.

Ou sejq é mais vantajoso omitir-se em uma determinada classificação do que indicar um erro
ao usuário sendo que este não existe.

A Tabela 4.2.

apresenta os resultados equilibrados dos testes feitos em um conjunto de

segmentos contendo apenas casos de regência verbal, ou seja, somente verbos (transitivos

diretos e indiretos e intransitivos), que pedem ou não o uso da preposição'a'

.

Para este conjunto de testes a rede BP 'errou' em 66 exemplos dos quais: 40 (60.6%)
se inserem no caso

I

descrito acima l7 (25.75%) estão no caso 2 e 9 (13.65Yo) estão no caso

3. A rede Elman 'errou' 53 exemplos, onde: 20 (37.7%) se inserem no caso 1 descrito acima;
20 (37.7%) estão no caso 2 e 13 (24.6%) estão no caso 3.

Tabela 4.2. Testes com exemplos regência verbal.
Rede

porcentagem

no. total

porcentagem

porcentagem

exemplos

acertos

classificações

omissões

erradas

ou'dúvidas'

caso 3

BP

200

63%

33%

13.65Yo

4.O%

Elman

200

68%

26.s%

24.6Yo

5.SYo
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Tabela 4.3. apresenta resultados de testes feitos em um conjunto de segmentos

contendo apenas casos onde aparecem palawas não abrangidas nos casos anteriorest , ou seja,
palavras que não possuem regência (preposição, pronome, artigo, etc.).
Pa¡a este conjunto de testes a rede BP 'errou' em
se inserem no caso

I

3l

exemplos dos quais: 13 (41.9%)

descrito acima; 17 (54.9%) estão no caso 2 e

I (3.2%) está no caso 3. A

rede Elman 'errou' 44 exemplos, onde: 18 (40.9%) se inserem no caso

I

descrito acima;2O

(45.45%) estão no caso 2 e6 (13.65%) estão no caso 3.

Tabela 4.3. Testes com exemplos de palawas sem regência.

Rede

porcentagem

no. total

porcentagem

porcentagem

exemplos

acertos

classificações

omissões

erradas

ou'dúvidas'

caso 3

BP

100

54Yo

3l%

3.2%

Elman

100

52%

44o/o

t3.65%

ts%
4o/o

Os testes seguintes foram feitos com exemplos preparados a partir das

regras

gramaticais da língua portuguesa [Martins-96].

A

Tabela 4.4. apresenta resultados obtidos de testes com um conjunto contendo

apenas sentenças corretas. Dos 112 exemplos que a rede BP não classificou corretamente, 69

(61.6%) estão no caso

l;

38 (33.9%) estão no caso 2 e 5 (4.5%) estão no caso 3. A rede

Elman não classificou corretamente 130 exemplos, dos quais 33 (25.4%) estão no caso 1; 46
(35.4%) estão no caso 2 e 5l (39.2%) estão no caso 3.

Tabela 4.4. Testes com exemplos corretos preparados das gramáticas.
Rede

BP
Elman

8

porcentagem

no. total

porcentagem

porcentagem

exemplos

acertos

classificações

omissões

erradas

ou'dúvidas'

3il
3ll

caso3

56.3o/o

36Yo

4s%

7.7Vo

55.3o/o

41.8%

39.2%

2.9o/o

Estamos falando aqui, como nos testes anteriores, somente das palawas que aparecem antes da ocorrência.
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Tabela 4.5. apresenta resultados obtidos de testes com um conjunto contendo

apenas sentenças incorretas, de onde a rede BP se destaca com melhor desempenho. Dos 94

exemplos que a rede BP não classificou corretamente: 51 (54.3Yo) estão no caso
estão no caso 2 e 7 (7.4%) estão no caso 3.

l;36

(38.3%)

A rede Elman não classificou corretamente 155

exemplos dos quais: 60 (3S,8%) estão no caso

\

a2 (27%) estão no caso 2 e 53 (34.2Yo) estão

no caso 3.

Tabela 4.5, Testes com exemplos incorretos preparados das gramáticas.
Rede

porcentagem

no. total

porcentagem

porcentagem

exemplos

acertos

classificações

omissões

erradas

ou'dúvidas'

caso3

7.4o/o

s.t%

53%

34.2%

s.8%

o refletirem,

se não considerarmos os

BP

292

62.8%

32.lYo

Elman

292

41.2o/o

4.5. Considerações finais sobre os testes
Apesar dos resultados mostrados acima não

casos onde temos exceções às regras e aqueles em que a redes neurais, por trabalharem com
representações vetoriais dos exemplos a serem aprendidos, não têm como tratá-los, podemos

dizer que eles são satisfatórios, uma vez que não houve esforços adicionais de implementação.

Ao contrário do revisor ReGra, que

necessitou que todas as regras gramaticais fossem

explicitamente programadas, num total de 44 regras, as redes neurais conseguem extrai-las a

partir dos exemplos a elas apresentados no conjunto de treinamento. A vantagem do modo de
implementação do ReGra é que se pode verificar as exceções uma a uma. As redes treinadas,

por outro lado, também conseguem trata¡ algumas delas, como no caso de

locuções

conjuncionais iniciadas por 'a (s)' ("a medida eu€", etc), que, devido ao fato da rede só possuir

informação da palavra que vem depois da ocorrência, no caso 'medida', aceita-a como
substantivo feminino, pedindo o uso da crase.

Um fato interessante que observamos ao analisar mais a fundo os testes é que as redes
neurais propostas, apesar de obterem resultados mais ou menos semelhantes, não refletem os

mesmos casos de erros. Os resultados das redes se complementam,

ou seja, muitos dos

exemplos que a rede BP-não consegue classificar corretamente, a rede Elman consegue, e viceversa. A título de ilustração, pegamos o conjunto de testes número quatro, e pudemos verificar

Capínlo 4: O Tratamento da Crase via Redes Neurais

J8

que dos 318 exemplos a elas apresentados, apenas em62 exemplos ambas ficam em dúvida ou
olassificam errado,

o que representa 80% de acerto. No caso do conjunto de testes número

cinco, obtivemos 63 classificações enadas dos 295 exemplos, representando 78.60/o de acerto
das redes neurais. Esses resultados são bastante otimistas se considerarmos os resultados
obtidos nos experimentos de [Lawrence et al.-96], relatados no capítulo 3, que obtiveram 54%
de resultados certos nos testes com a rede Bacþropagation e 74Yo com a rede Elman:

No capítulo 5 apresentamos alguns casos de falhas das redes neurais e do ReGra.
Comentamos também como as redes neurais se comportarn com relação a algumas regras
gramaticais do uso da crase.

CAPÍTULO 5
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AS VERSÕES
CONEXIONISTA E SIMBOLISTA
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Neste capítulo, faremos um estudo mais detalhado sobre os resultados obtidos nos
testes feitos com as redes neurais propostas (um modelo Backpropagation e um modelo de
rede parcialmente recorrente - Elman) e também com o ReGra.

Tomamos como ponto de partida algumas regras gramaticais que são seguidas pelo
ReGra ao fazer a sua verificação [Martins-96]. Estas regras abrangem casos onde não deve ser
usada a crase, bem como casos onde se deve usála. Cada regratrata apenas um lado a ser

verificado, ou seja, da palawa anterior ou posterior à ocorrência de 'a(s)', 'à(s)', 'aquele(s)',
'àquele(s)', 'aquela(s)', 'àquela(s)', 'aquilo', 'àquilo'. Assim, fica subentendido que, para a sua
validação, deve ser obedecida a condição da crase, ou seja, a palawa anterior pedir preposição
e a palavra seguinte aceitar artigo.

5.1. Regras de uso e não uso de crase
Conforme relatado nos capítulos anteriores, temos vários casos em que não se deve
usar a crase, como por exemplo, diante de palawas masculinas, diante de verbos no infinitivo

(ex: 'Estarei em Copagabana a partir das 10 horas.'), crase singula¡ em palauas femininas
plural, pronomes, preposições, artigo, palawas repetidas, etc., e casos em que se deve usar,
como depois de verbos transitivos indiretos, substantivos, ajetivos, que regem
seção citamos alguns desses casos, traçando comentários

sobre o

'a',

ehc.

Nesta

comportamento dos

modelos de redes neurais propostos e algumas vezes o comportamento do ReGra.

As regras de pronome dizem que não se usa crase antes de pronomes indefinidos, de
tratamento, pessoais e demonstrativos. Assim, Þúã a codificação dos vetores de exemplos das
redes neurais, diferenciamos os pronomes em dois tipos: os pronomes possessivos de um lado,

e, de outro lado, os outros tipos de pronomes (tratamento, pessoais, demonstrativos, etc.), os
quais são classificados apenas como pronome. Pela combinação conseguida no vetor formado
pela palawa anterior à ocorrência e o pronome nos vetores de treinamento, obtivemos um bom

resultado, sendo que a rede consegue responder bem em casos onde ele aparece. A exceção a

uma das quatro regras usadas pelo ReGra dizendo 'hão se usa crase diante de pronomes de
tratamento, exceto 'senhora (s)' e 'senhorita (s)', não é levada em conta, já que nos dados que
obtemos do classificador sintático, essas palawas aparecem como adjetivo.

No caso da palawa 'cuja', que não deve aceitar crase, as redes neurais

se

comportaÍi

da mesma forma como no caso acim4 pois recebem como 'pronome' a sua classificação,
sendo, portanto, satisátória. Isto também ocorre com
comportar da mesma forma.

a palawa 'quem', que deve se

6I
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As preposições também não aceitam o uso da crase, exceto a preposição 'até'' Quando
aparecem, as redes neurais indicam effo se está sendo usada a crase, mesmo em se tratando da
exceção. Iá o ReGra aceita os dois casos, usando ou não a crase com a preposição 'até'.

Com os artigos acontece o mesmo, pois não aceitam o uso da crase, exceto o artigo
indefinido 'uma', que pode ser numeral. Neste caso, as redes neurais tambern não conseguem
tratar a exceção, sendo que, ao encontra¡ crase seguida de artigo seja qual for, indica erro.
ReGra verifica, ao encontrar a palawa 'uma', se não existe condição que impeça o uso da
crase, e se ela não está sendo usada, pede a interferência do usuário para que este escolha se se
deve ter ou não a crase naquele caso.

Não se deve usar crase entre palawas repetidas. Neste as redes conseguem responder
bem, indicando erro quando aparece crase.

No caso da regra que diz que não se deve usar crase diante da palawa

'Nossa

Senhora', como as redes só dispõem da informação de 'Nossa', que é classificada como
pronome possessivo, acusam erro quando a crase é usada, apesar do fato de que com
pronomes possessivos, o uso da crase seja facultativo.

Os verbos exclusivamente transitivos diretos (salvo locuções adverbiaise

) que não

admitem crase são tratados com grande eficiência, se combinados os resultados das duas redes.

!âaregrade verbo pronominal regido pot'a',
transitivo direto

-

que pede crase, mesmo que este seja

se ladeado por pronome reflexivo átono (me, te, se, nos, vos), que

concorde com o verbo

-

apesar de não termos como verificar as condições, e também por

não tratarmos especificamente o verbo pronominal (somente os transitivos diretos

e

o

transitivos indiretos), observamos que nas classificações sintáticas que dispomos, salvo alguns
poucos casos, está sendo tratadacom eficiência pelas redes.

As redes tarnbém conseguem tratar, de forma satisfatória, os adjetivos regidos pela
preposição

'a',

que pedem crase depois que ocorrem. O mesmo acontece com os substantivos

e advérbios que se encontram no mesmo caso, apesar de não tratarmos regência de advérbios.

No caso da regra que pede uso de crase depois da palawa 'quanto' (se em condição de
crase), as redes ficam em dúvida e quase sempre respondem que está errado, pois a palawa
'quanto' é classificada como advérbio, e assim não tem como ser diferenciada.

9 'à tarde', 'à vista', 'à toa', 'à esquerda', etc.
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a horas, que também pedem crase, também são tratadas sem

problemas, só que com o detalhe que as horas são classificadas como numerais, sendo assim
tratados como tais.

Com as palawas 'terra', que, dependendo de seu sþnificado, pede ou não a crase (se
significar 'terra firme', por oposição a'mar'não há crase) e 'casa', que se comporta da mesma

forma (se significar

'lar' não há

crase), não seguidas de adjetivo, preposição

'de'

(e

contrações) ou conjunção 'que', as condi$es não podem ser verificadas, pois não possuímos

informações das palawas que vêm depois. Já

o ReGr4 após validar as condições, pede

a

interferência do usuário para decidir sobre o significado das palavras.

Diante de nomes próprios masculinos, quando depois de objetos indiretos, não se usa
crase. Se for verificada a

eþse 'a moda de', então se deve usáJa. Neste

caso ta¡nbém as redes

optam por indicar erro quando se usa a crase. ReGra aceita anrbos os casos, quando aparecem
no texto (com e sem crase), só pedindo a interferência do usuário quando encontra a expressão

'a moda de'.

No caso dos nomes femininos, que pedem ou não a crase conforme o contexto,

as

redes neurais, bem como o ReGra, acusam erro quando se tem um nome feminino, com um
verbo intransitivo como antecessor e se usa a crase. Nos demais casos, não há interferência.

Exemplo: "Ele foi

à

Roma".

(eno)

No caso da regra que diz que com formas homógrafas dos verbos 'ser' e 'ir', se o
verbo 'ser' significat 'ir', deve-se usar a crase, as redes não têm um comportamento regular,
pois como recebem a classificação do verbo 'ser' como intransitivo regido pela preposição 'a',
às vezes indicam erro quando se usa crase, às vezes não. Já

o ReGra pede a interferência do

usuário para decidir sobre o contexto.

As

regras dizendo que

respectivamente

os verbos 'assistir', 'aspirar', 'visar',

significando

'tstar presente a", "desejar", "ter por objetivo", são transitivos indiretos e,

portanto pedem preposição, também não podem ser verificadas pelas redes, sendo incluídos
como mais um exemplo que temos verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, tendo o
mesmo problema de decisão sobre qual está sendo usado. ReGra pede a interferência do
usuário para que este decida sobre o sentido das palawas.
Pa¡a a validação do uso da palawa 'caso', que não admite uso de crase depois, se for

conjunção e não verbo, as redes se confundem, pois recebem a classificação de 'caso' como
substantivo masculino.'
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que', etc'),
Quanto à regra das locuções conjuncionais iniciadas por 'a (s)' ('a medida
que se recomenda o uso da crase, não há problemas para se cumpriJa, pois a classificação que
as redes recebem são das palawas principais, como substantivo.

A título de ilustração, apresentamos

duas tabelas nos Apêndices contendo alguns

exemplos de segmentos de frases analisados pelas redes neurais e pelo ReGra. No Apêndice
apresent¿ùmos alguns casos onde

usuário, e no Apêndice

B

A

o ReGra não indica erro e nem procura a interferência do

apresentamos alguns exemplos certos onde as duas redes neurais

testadas apontam erro ou ficam em dúvida, seja por não conseguirem generallar corretamente,

ou por casos que se referem a exceções dos exemplos usados no conjunto de treinamento.

5.2. Testes Comparativos
Numa primeira tentativa de realizar testes comparativos entre o ReGra e os modelos
neurais propostos, optarnos por pegar conjuntos de treinamento que contivessem apenas
exemplos corretos com uso e não uso de crase. Apesar dos resultados obtidos com a rede BP e

com a Elman, relatados no capítulo anterior, não tivemos como traçar comparações com o
ReGra, pois este apresentava uma margem muito baixa de erro.

Partimos então para uma nova escolha, a qual relatamos aqui nesta seção. Na verdade,
pegamos os três primeiros conjuntos de testes usados no capítulo 4 e os modificamos de modo

a ficarem com todos os

exemplos incorretos.

A idéia é uma comparação de como se

comportam as redes neurais e o ReGra quando temos apenas exemplos incorretos e que'
consequentemente, devem ser conigidos. As Tabelas 5.1., 5.2. e 5.3. refletem os resultados.

Na primeira coluna colocamos

respectivamente,

o

ReGra na segunda linha,

a

rede

Backpropagation na terceira linha e a rede Elman na quarta linha. A segunda coluna contém o
número total de exemplos usados naquele teste. A terceira coluna contém a porcentagem de
acertos em relação ao total, e a quarta a porcentagem de erros cometidos. 'Dúvidas', na quinta
coluna das tabelas, corespondem a casos onde o ReGra ficou em dúvida e solicitou ao usuário

para que este decidisse sobre o uso ou não da crase, e no caso das redes neurais, onde elas
ficaram em dúvida respondendo valores no intervalo 0.4

A tabela 5.1.

<x<

0.6.

contém resultados com testes realizados em um conjunto envolvendo

casos de regência nominal, ou seja, zustantivos e adjetivos, quando aparecem como palawa

anterior à ocorrência, e que podem pedir a preposição 'a'. Também temos casos onde elas
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aparecem mas não são regidas. Podemos observar que não houve equilíbrio no comportamento
dos sistemas testados: a rede backpropagation apontou muito bem (80%) os erros, enquanto a
rede Elman e o ReGra não tiveram o mesmo sucesso.
Tabela 5.1. Testes com exemplos incorretos de regência nominal.
no. total

porcentagem

porcentagem

porcentagem

exemplos

acertos

classificações

'dúvidas'

erradas
ReGra

100

30%

51%

19%

BP

100

80%

14%

6%

Elman

100

45%

50%

5%

A tabela 5.2. contém resultados com testes realizados em um conjunto envolvendo
casos de regência verbal, ou seja, verbos, quando aparecem como palavra anterior à
ocorrência, e que podem pedir a preposição 'a'. Também temos casos onde eles aparecem mas
não são regidos. Aqui também não houve equilíbrio, e ainda a rede backpropagation se
comportou melhor ao apontar os erros relacionados a verbos (67%).
Tabela 5.2. Testes com exemplos incorretos de regência verbal.
no. total

porcentagem

porcentagem

porcentagem

exemplos

acertos

classificações

'dúvidas'

erradas
ReGra
BP
Elman

_

200
200

-

200

29.5%

53.5%

17.0%

67.0%

28.5%

4.5%

36.5%

7.0%

56.5%

'

A tabela 5.3. contém resultados com testes realizados em um conjunto onde temos
palavras antes da ocorrência que não se encaixam nos outros testes acima, ou seja, palavras
não regidas pela preposição 'a'. Como nos outros testes, a rede backpropagation foi mais
eficiente em apontar erros nos exemplos.
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Tabela 5.3. Testes com exemplos incorretos não contendo regência.
no. total

porcentagem

porcentagem

porcentagem

exemplos

acertos

classificações

'dúvidas'

erradas

ReGra

100

43%

56%

lo/o

BP

100

64%

28%

8%

Elman

100

37%

6t%

2o/o

5.3. Limitações do Experimento

Acreditamos que as baixas porcentagens de acerto apresentadas pelo ReGra, nos testes
anteriores, sejam decorrentes do fato de ReGra optar por não indicar erro quando não tem
certeza de uma situação. Assim, ele se omite em responder ao invés de indicar um falso erro.

Por outro lado, isso não acontece nas redes neurais, que têm sempre que gerar valores de saída
para os exemplos apresentados na entrada.

Se analisarmos os resultados apresentados pelas redes neurais,

isoladamente,

acreditamos que ainda assim eles deixam muito a desejar. Talvez isto decorra do fato de
termos optado por restringir a uma janela mínima a quantidade de palawas que usamos na
codificação, ou seja, temos informações apenas de uma palawa antes e de uma palavra depois
da ocorrência. Muitas vezes, devido a esse fato, deixamos de considerar porções relevantes do

trecho que envolve a ocorrência. Considere, por exemplo, o caso em que o verbo regido pela
preposição não esteja imediatamente à esquerda da mesma. Se houver um modificador (por

exemplo, um advérbio) entre o verbo e a ocorrência, a codificação se altera completamente.
Assim, se aumentássemos a quantidade de palawas a serem codificadas, talvez poderíamos
obter resultados melhores. Um outro problema que surge, e também gera impacto direto no
resultado final, é quanto à classificação das palawas retiradas do léxico. Algumas classes de
palawas que possuem várias classificações são hierarquizadas de acordo com a freqüência de

uso das mesmas. Por exemplo, 'casa' pode ser substantivo ou verbo, sendo que

o

léxico

fornece a primeira categoria como a mais freqüente. Quando temos casos em que categorias
menos freqüentes ocorrem, a rede neural ñca prejudicada, pois possui somente a classificação
mais usada, e portanto, a errada para o caso. Vale lembrar que são os valores de atributos das

palawas vizinhas à ocorrência que determinam os padrões aprendidos pelas redes neurais.

CAPÍTULO 6
CONCLUSÕES
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Neste trabalho estudamos a viabilidade da implementação de técnicas conexionistas
quando aplicadas na correção gramatical do português do Brasil.

Como estudo de caso, escolhemos a implementação das regras gramaticais da crase.
Essas regras

já haviam sido implementadas no ReGra seguindo padrões tradicionais. O ponto

de partida foi um estudo das regras nas gramáticas retirando informações que julgamos ser

o vetor de codificações. A partir daí, tivemos noção de quais
informações seriam necessárias quando da passagem dos segmentos pelo classificador
interessantes para compor

sintático.

Com os segmentos de sentença devidamente classificados (uma palawa antes e uma
depois da ocorrência), partimos para a composição de dois modelos de redes neurais (um
modelo Backpropagation e um modelo Elman) que senriram de instrumento para o trabalho.
Lançamos mão do simulador SNNS para a construção dos modelos, já que não pretendíamos
nenhuma inovação e os modelos nele propostos satisfaziam a proposta inicial. Após vários

testes, chegamos a parâmetros que julgamos ideiais nas duas redes neurais, com o uso de
apenas uma camada oculta com aproximadamente metade do número de neurônios da entrada

e taxa de aprendizado com valor pequeno (0.01), Os ciclos utilizados no treinamento e o erro

varia¡am de acordo com o modelo da rede.

Após as redes estarem treinadas, propusemos vários conjuntos de testes e analisamos
resultados. Dois desses conjuntos foram usados tarnbém como teste no ReGra para que
pudessemos também analisar seu comportamento.

Os testes mostraram que, de uma maneira geral as redes neurais
desempenhar bem

o

conseguem

papel de revisão gramatical, salvo problemas que não temos como

resolver. Problemas como verbos que se classificam tanto como transitivos diretos como
indiretos, dependendo de onde estejam inseridos; palavras que podem ter vários significados

('casa', 'terra', 'assistir', 'aspirar', 'visaf', 'caso', etc.) e outros problemas já relatados.
Ainda temos outros fatores que também têm influência direta no comportamento das
redes neurais:

o

número de exemplos usados treinamento;

a

representatividade desses

exemplos, que por serem retirados de partes do corpus, podem não abranger todos os casos
previstos nas gramáticas; a classificação da palawa que obtemos do léxico, que pode não estar

de acordo com o que representa naquele contexto; a representação no vetor de codificação,
que poderia conter um número maior de palavras que influenciam o fenômeno, etc.

Ainda que o núñero de exemplos usados (1576) nos pareça bastante razoâvel, tendo
em vista outros experimentos nessa âreU é possível, ainda que pouco provável, que um
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aumento nesse número cause um melhor comportamento das redes. Considerando que esses
exemplos são tomados aleatoriamente no corpus, um acréscimo, em tese, aumenta a chance de
selecionar um maior número de padrões.

O fato de o conjunto de exemplos de treinamento não ter sido formado segundo
exemplos constantes das gramáticas não deve impactar tão fortemente o desempenho das
redes, uma vez que o que nos interessa na revisão é a detecção de erros reais e mais
freqüentes. Logo, a extração feita apenas do corpus nos parece acettada.

Quanto

à

classificação

do Léxico, os valores obtidos, ainda que algumas

vezes

problemáticos, representam o que de melhor poderíamos contar, uma vez que se trata do mais
completo Léxico para a língua portuguesa do Brasil.
Finalmente, o escopo de representação no vetor de codificação nos parece ser o fator
que mais influenciou nos resultados obtidos. Acreditamos que se codificarmos uma região mais

abrangente, próxima à ocorrência, estaremos fornecendo mais subsídios à rede neural para suas
generalizações.

A rigor,

a representação de toda a oração envolvida nos parece a solução mais

apropriada.

O que pudemos observar é que sem trabalho algum de implementação conseguimos
chegar a resultados satisfatórios quando comparados com

o trabalho de especificação das

regras gramaticais usadas no ReGra. As redes neurais não poderi¿ìm ser auto-suficientes na
revisão gramatical, já que esta precisa abranger muitos detalhes e mais ainda suprir o usuário

com informações que o ajudem a não cometer mais aquele

tþo

de erro. Mas, acreditamos que

poderíamos mininizar o trabalho de verificação do ReGra com a ajuda de redes neurais.

Como sugestões para trabalhos futuros podemos indicar propostas de se estudar os
resultados obtidos com a representação de frases inteiras, e não apenas do problema local, no

vetor de codificação" Indicamos tanrbém o tratamento de outros casos das gramáticas como
concordância, por exemplo, que é um problema de dificil solução e que exige um esforço
bastante maior quanto à analise sintática necessária.

Um cenário que nos parece possível poderia contar com duas fases na

revisão

gramatical: na primeira, redes neurais treinadas para diferentes classes de erros apontariam
possíveis problemas; os casos mais "nebulosos" (valores de saída no intervalo 0.4

por exemplo) passariam

pal:a

(

x < 0.6,

a segunda fase, para uma verificação por métodos tradicionais.

Trata-se de um experimento que envolveria sucessivas e cuidadosas etapas, e de resultados
infelizmente ainda imprãvisíveis. Isto facilitaria o trabalho do revisor simbolista, que trataria
apenas casos mais problemáticos,

e

acreditamos, também, QUe haveria uma considerável

Capítulo 6: Conclusões

69

diminuição no tempo de processamento, já que o tempo gasto na primeira fase de revisão com
a rede neural seria só com a montagem do vetor de codificação, pois uma vez que treinada a
rede, o tempo gasto para codificar e analisar os exemplos é quase despresível, se comparado
com o tempo necessário para as análises sintática e semântica usualmente necessárias nos
modelos simbolistas.
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Apêndice A: Casos de Omissões do ReGra

Este Apêndice mostra na tabela abaixo alguns casos onde o ReGra não indica erro e
nem procura a interferência do usuário. A tabela está organizada em três colunas, sendo a
primeira, o segmento da sentença, a segunda, a classificação da palavra que aparece antes da
ocorrência e a terceira, a palavra que vêm depois da ocorrência.

segmento

classificação

classificação

verbo intransitivo, regido, não substantivo,feminino,

"Foi à vez dele".

não regido.

infmitivo,
"Permaneci indiferente

singular,

aquele adjetivo, dois graus, singular, substantivo,masculino,singular

barulho."

não regido.

regido.

"Aborda às pessoas e pede a elas verbo transitivo direto, regido, substantivo, feminino, plural, não
que ouçam sua música."

"Na terça-feira a noite, todos substantivo,feminino,
saíram."

regido.

não infinitivo.

singular, substantivo,feminino,

não regido.

singular,

não regido.

"Tem à fraude onde o sujeito verbo transitivo direto, transitivo substantivo,feminino,
pratica o roubo visível."

indireto, regido, não infinitivo,

não regido.

"Volte mais tarde a escola."

advérbio.

substantivo,feminino,

singular,
singular,

não regido.
"Ele

correu

as

cegas

campo."

pelo verbo transitivo direto, regido, adjetivo, feminino, plural, não
não infinitivo,

"Fomos a Inglaterra e a Suécia." verbo intransitivo, regido, não
infinitivo.
"Ele tem à obrigação."

- verbo transitivo direto, transitivo

indireto, regido, não infinitivo.

regido.
nome, feminino, singular, não
regido.
substantivo,feminino,
regido.

"O profeta passou à mão pela verbo transitivo direto, transitivo substantivo,feminino,
barba suja."

indireto, regido, não infinitivo,

feminino,

indireto, regido, infinitivo,

plural,

regido.

"O sonho de todo astronauta é- verbo transitivo direto, transitivo substantivo,feminino,
voltar a Terra."

singular,

não regido.

"Vitorino, um criado as ordens." verbo transitivo direto, transitivo substantivo,
indireto, regido, não infinitivo.

singular,

não regido.

singular,
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Este Apêndice mostra na tabela abaixo alguns oremplos onde as duas redes neurais
testadas apont¿ìm erro ou ficam em dúvida, seja por não conseguir generahzar corretamente,

ou por casos que se referem a exceções dos exemplos usados no conjunto de treinamento. A
tabela está organizada em três colunas, sendo a primeira, o segnento da sentença" a segunda, a
classificação da palavra que aparece antes da ocorrência e a terceira, a palawa que vêm depois
da ocorrência.

segmento

"Ele escreve

à

classificação

classificação

Machado

de r¡erbo transitivo direto, transitivo substantivo,masculino, singular

indireto,

Assis."

não regido,

não não regido.

infinitivo.
"Ele foi à bela Roma."

auxiliar, intransitivo, regido, não adjetivo, ftminino, singular
infinitivo.

*Ele

foi à Roma dos Césares."

auxiliar, intransitivo, regido, não nome, feminino, singular
infinitir¡o.

"Volte mais tarde à escola."

advérbio.

substantivo,feminino, singular,
não regido.

"Todos foram à sala receber."

"Quanto à avaliação dos alunos"

verbo intransitivo, regido, não substantivo,feminino, singular,
infnitivo.

não regido.

advérbio.

substantivo,feminino, singular,
não regido.

"uma descrição

à

Guimarães substantivo,feminino, singular, nome,dois graus,dois gêneros.

Rosa."

não regido.

'ocabe o prêmio a quem merecer."

substantivo,masculino,singular

pronome.

regido.
*deve

chegar à uma hora."

"minutos começará a sessão."

verbo transitivo direto, transitivo

artigo,

indireto, regido, infinitivo.

indefmido.

a úhima campanha."

não regido.

verbo transitivo direto, transitivo adjetivo, feminino, singular, não
indireto, regido, nâo infinitivo.

"Dada a sua ingenuidade.,."

singular,

verbo transitivo direto, transitivo substantivo,feminino, singular,
indireto, regido, não infinitivo.

'ter feito

feminino,

regido.

verbo transitivo direto, transitivo pronome possessrvo.

indiretq regido, não infinitivo.

Apêndice B: Casos de erros das Redes Neurais
"...ter poupado a bancária."

"declarado amor a certa jovem."
"quem irá à Grécia."
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verbo transitivo direto, transitivo adjetivo,feminino,singular,
indireto, regido, não infinitivo,

regido.

substantivo,masculino,singular

adjetivo,feminino,singular,

regido.

regido.

não

feminino, singular.
verbo intransitivo, regido, não nome,
'
infinitivo.

"voz igual à que o monstro..."

não

.,

adjetivo, dois graus, singular, pronome.
regido.

"da promoção a ser enviada."

substantivo,feminino,

singular, verbo transitivo indireto, não

regido.
"... é igual a de Maria."

regido, infinitivo.

adjetivo, dois graus, singular, preposição.
regido.

"o profeta passou a mão pela verbo transitivo direto, transitivo substantivo,feminino,

singular,

barba."

indireto, regido, não infinitivo,

não regido.

"muito à escondida",

advérbio.

verbo transitivo direto, transitivo
indireto, regido, não infinitivo.

"Seria aquela a mulher.."

pronome.

substantivo,feminino,

singular,

não regido.
"Tinha andado à toa."

verbo

transitivo

direto,

não substantivo,feminino,

regido.

singular,

não regido.

"Diga-me, continuou a senhora," verbo transitivo direto, transitivo adjetivo, feminino, singular.

_

indireto, regido, não infinitivo.
"tomou assento à mesa."
"voltar a terra."

substantivo,masculino,singular,

substantivo,feminino,

não regido.

não regido.

verbo transitivo direto, transitivo substantivo,feminino,
indireto, regido, infinitivo,

não regido.

singular,
singular,

